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^ , V ’ 
เสดจประพาส เมอ พ.ศ. ๒๔๖๔ 

พระโ!เรสธิคาโนริ!)มผํล ส!งเด็ริพระราชชัฅุลา ยรมพงก็าข 
โ 

เริาพาภาณร*ง์ษสว่างรงก็ กรมพระยาภาณุพ”นืชิรงก็'ๅรเฦช 

ร'รมพระท”ย์ก่นให้พิมพขนเยืนผิฅรพล 

เนองในงานพระราชทานเพลิงพระศพ 

ระวรวงศ!ธอ พระองค!ฑ้นรเศรนฐสุริยลํกษณ์ 

ณ เมรุว'ดเทพศิรินทราวาส 

รนท ๓0 มิถุนายํน พทชิศกราชํ ๒๔;(^0) 
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^อ^เทียวไทรโยค 
คราวสมเด็จพรํะราชบิตุลา บรมพงศาภิมข 

เสด็จประพาส เมอ พ.ศ. ๒๔๖(^ 

พระโ'อรสธิดาใน1ชิมพล สมเค็^พระราซยิ'ตุลา ยรผพงศาภิมุฃ 

เธิาพาภาณุร์งษสว่าง■างศ กรมพระยาภาณุ^พ๚ธุวงศ''^รเดช 

ร่วมพระท่ยกนใหัพีมพซนเยืนผิฅรพล 

เนองไนงานพระราชทานเพลิงพระศพ 

พระวรวงศ'เธอ พระองค'เจ*านรเศรษฐสุริยลํ'กษณ็๋ 

ณ เมรว'ดเทพศิรินทราวาส 

ว'นท ๓0 34ถํนายน พุทชิก็ก์ราช ๒๔,๙01) 
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กานา 
พลฅร พร2ยาธานภาพใฅรภพมาเพฑัความณห!)สผุกแห่งชา^ 

กรมก็ลฝากรว่า พระ;โปึรสธิกาใน^!)มพล สมเกห'\!ระราซยิฅลา 

ยรมพงศาภิผข เฑพาภาณร่งัษสว่างวงก็''กรมพระยาภาณพ่นธุวงก็- 

วรเกช ซิงเยนเภาพงานพระราซทานเพลิงพระก็พพระวรวงูศเธอ 

พระธงก็เรานรเก็รษ^สริยลกษณ''มพระฝระสงก็ระพ่มพ'ห่น่งัสอแรก 

เภึนท่ระลิกส่กเรองหนง หน”งีสป็ทระพ่ผพ'แรกนน ทรงซอยเริอง 

เฑยวไทรโยค ซงสมเค็รพระราชยฅุลา ยรมพงก็าภมุชเสด็รฝระพาส 

เมิอ พ.ก็. ๒๔.๖๘: กรมก็ลฝากรไม่ข'กของยนกขนญาฅให้พิมพไก็ 

คามพระฝระสงค่ 

เหฅทสมเก็รพระราชก็ฅลา ยรผพงก็าภิมุข ระ เสดร ย่ระพาส 

ไทรโยคกราวน เนิองรากกรมทหารรายทิ๔ ซงพระธงกทรงดำรง 

ตำแหน่งผ้ย”งืก'ยการพิเก็ยอย่น”น ไค้ร'ยรางว'ลโนการย่งเยาโนก็ 

พ.ก็.๒๔๖๔ รงรก ให้ม่งานฉลองโล่ทไค้ร” ยึเชึนรางว'ลขนทร'งหว่ก 

ราชยุร พระองค้รงเสก็รไย่ย่ระทโแยืนฝระธานในงานน”น และทรง 

ยำเพ็ญพระกก็ลในอภล'กขีฅสม'ยฅรงก'ยว'นฝระสุฅกห้ย 

ก็ร่นเสร็รการฉลองโล่กร'งัน”นแล่ว สมเด็่รพระราชก็ฅลา. 

ยรมพงก็าภิมุข ไกโสก็รฃนไฝฅรวรทหารทเก็องกาญรนยร แลว 

เลยเสก็!ย่ระพาสทางลำน^นำยขนไย่รนถงเมิองไทรโยรๆ ไค้ไฝรก 

) 



ให้เรขเปิก หลวงสุนาวินววฒน (เหลยง สนาวิน) ?ครายวนการ 

เสก็ริ!]รรตาส แล’วทรงฅรวริแก้เก็!]ส!]'ยไว’^ รินถง ท.ก็. ะ๔.๖๗ 

ริงไก็ ป็รรทานก็นฉยยใหใเก'ห!]พร•สมคสำหร่ยพรรนคร 

ก็ทัเฉก็ย์เริ!เงเทยวไทรโยค^ กงเก็ยร'ก!?':ไว้โนหธพระ: 

สมุคสำทรโ]พระนกร เริอยมารินกรร!ๆง์ สมเก็ริพระ;ราช^ตุลา ยรม- 

พงก็าภิมุข ทิวงกฅ พระ;ยาทสมเก็ริพระ;!เกเกลว้เริโ'?)ยู่ห!ว ริง^รง 

พระกรุณาโ!)รกเกลโ ๆ ให้พมพพระราชทานโนงานทรงยำเพ็ฌพระ 

ราชกก็ลกรยสโ)คมวารพระก็พสมเก็ริพระราซยฅลา ยรมพงศาภมข 
^ โว้^ " โ/ \ 

เม!)วนท1210ผถนายนพ.ศ.๒๔๗ช้) * โนการพมพคราวนนนโวๆ 

เยึนการพมพ่''กรงแรก 

กรมก็ล!]ากรขยอนโมทนากศลยญราศทโษณานุม่ทาน ชิง 
ห^. ๘ ก็ โ คุ ก็,’ / /^ 

.เริโภาพไก็ยำเพฌเพอทรงอทิก็ผลโหแก่ พระวรวงศเข'ธ พระองกเริโ 

นรเศรแ1'สริยลโยณ และโ!]รกโห้พึมพหน์งีสอแริกเยึนวิทยาทาน 

ขอผลแห่งยญกศลทงปวงนน ริงเยนพลวยริริโอำนวยอิรู'วิยลมนุญ- 

ผลแก'พระวรวงศเธอ พระองก'เริโนรเก็รยรู'สุริยลโย•ณ''ผูทรงล่วงลโ 

ไปคามควรแก'คติวิสโโนลโปรายภพททประการ เทอญ. 

๒๕ มิถนาขน ๒^6๗ 
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;ะ^^ 

เ^^^^^ 
'ะ?.-^//' 
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พระว:วงศ!ธอ 

ประสูติ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

พระองค!จานรเศรษฐสุรยฒัาษณ็๋ . 

สนพํระชนม์ พ.ศ. ๒๔๘5^ 
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๙!3ข!ญ 
หุน’! 

การฉลธงไล่แล2ฉลองว'นม่ระสฅิ ^ 
*๘ ท'^ ^ 

การเสก!ย่ร2พาสไทรไยค ๓ 

!าก!'ไหว'ไ!กาญ!นยรไปว่^ลาน 

!ากว'งัลานไย่กลอนไค พิ๕ 

!ากกลอนไกไย่หากส2ยไ (ท'ายว่งัหมก) .©๗ 

!ากหากส2ยไไย่สองพน'อืง 1ย0 

!ากสองพน'ชงไย่ลุ่มส่ผโหม' (ว'งไพ) 1(อ๓ 

!ากลุ่มสุ่มโหม'ไย่ห;]กว'งัใหญ่ . เอ'& 

!ากฅาคว'งัโหญ่ไย่พุท'องช'าง เอ 

!ากพุท'องขไงไม่ว'งเขมร ๓๕. 

!ากว่งัเขมรไย่พฺนำไ!น (ไทรไยก) ๓๙ 
, ." ไ:V 

ย่ร2ตยแรมพนา!!น ๕๕ 
ไล่ ห ^ ห^. 

!ากนำไ!นไทรโยกไย่ย'านพุ่งนา * ๕'0 

!ากกำยลพุ่งนาไย่ย'านกยแย หากเหนอพุนำร'อน . ๕๕ 



(๒) 

เรมตนเดินทางกลบตใแต่วไเนี ' 

ทน’ไ 

'ฑกพุนำรอน (ย'านกุยแย) นาหากทุ่งนา!ทรโยค ๕๗ 

าากไทรโยค มาว่งัเขมร แลรพทองช'าง ๖๑ 

รา■ถพุทองข'าง มาว้ง์ใหฌู่ แลรล่มสุ่มไหม' (วงิโพ) ๖๖ 

รากล่มสุ่มใหม่ มาสองพน'อง และ;ท'ายว่งัหม่ก (หากสรI(า) ๗๒ 

รากหากสรย'า (ท'ายว่งัหผก) มากลอนโค - ๗๖ 

รากกลอนโค มาางลาน แลรรโหว่กกาฌรนยร ๘๐ 

รากร'งหว่กกาญรนยร มาท'าเรอ ๘๔. 

รากท่าเรอ ผาเยกไพร ๘๔ 

■รากเยิกไพร มาร'งหว่กราชยร ๔๑ 

รากรงหวกราชยร มารงหวคสมทรสงกรา►ม ๔๔. 

กงแรมร่งหว'คสผทรสงคราม ๔๕ 

รากรงืหว่คสมทรสงคราม มายางยาง ๔๗ 

รากยางยาง มากรงเทพ 1 ๔๘ 



ำ 

กา1นิลขิงไล่ และนิลจ''ฑนม่7ะสกิ 

ว่นธ^คารทึ๋' ๑๐ มกรากฆ พระพุทธก็'กราช เย๙:๖๘ (สระกา 

เก'สนย้ ขนสิยสามคํ่า) เวลา๗.®๕น. เสค็1ธธก1ากว'งยรพาภิรมย 

พรอ์ผก'วยเใ*านายแลฺะผ้ฅาผเสก็ร เขิฌโล่หลวงโกยรถยนฅพระทนไ 
ไ?]!]ระท'ยัเร้'อกลไฟทท่ากรมทหารยกรายท®® (ท่าพระร่นทร) ข’าม 

ฟากไ?]ย'งัสถานรถไฟยางกธกน'ปิย มข'าราซการโนกระทรวงทหาร 

เร้ธ, ทหารยก และกรมรถไฟยางคนมาส่งเสก็ใ แล'วเสค็๋ใขนย่ระท'ย 

รถไฟ เวํลา ๘.0๐ น. รถไฟเก็ลิธนธปิกใากสถานยางกปิกน'ปิย เวลา 

®®.๘๐ น. ถงสถาน้ใ'งัหว'กราชยร มกปิงทหารพร'ธมท'งัข'าราชการ 

ผายทหารและพลเรอน*โนใ'งัหว'คราซ?]รมาร'ไ)เสก็ใ แล'วเสก็1ขน 

ขนรถยนฅไ?]ท?]ระท'ยแรมทแพขปิงกปิงพลทหารยกท ๘. กรงหน'า 

ฅำหน'กผ้ย'ฌชาการกปิงพล 

เวลา®๗.0๐ น. เสก็ใใากแพทย'ระทไ)ไ?]ย'ไ?]ะรำ มพระสงท่; 

๑0 ร?]ผาสวกพระพทธมนฅในการฉลองโล่ •ทรงถวายพำและย่าม 

แก'พระราชาคณะและผ'าไฅรแก'พระสงช)'ทกองก็ ในระหว่างพระ 

สงฆเใ?ฌพระพุทธมนก็ ย]ระทานแหนยฑระลกในการฉลปิงโล่และ 

ชองส่วนพระองค'โเก'ขทราชก*เรท'ไผายทหารและพลเรอน กไยเระ 

9 

* 



กานฃป็งราภ'ลแก่ผ้ทแข'5ขนยิงเ^าค'วย เาลา ๓๐ น. เสค็รกล่ย 

ข่งแพทย่ระท่^แรผ 
ว็นพ■อก ๑ข้) มกราก!ง่ พ.ก็.* ๒๘:๖๘: เวลาเซ'าเสก็รรากแพท 

ประ:ก'ยไย่อ]ระ ท'ยย่งัปะรำ ทรงยาตรพระสงฆ ๖๓ รปเ{า'าพระซ'นษา 
ป 

เผอว'นท 

ในงานฉลธงว'นประสติว'นัน แล'วกรงถวายอาหารยิใฟ่ฑยาฅแก 

พระสงฆ ๐๐ รูปทเรริญพระพทอมนฅในการฉลองโล่ 

๐๐มกรากผ พ.ก็.๒๔๖๔: เวลา ๐๘.๓๕น. เสค็่รรากแพทประก่ยไป 
ร'ยเรำนายและขำราชการทเชฌผารากกรุงเทพ ๆ โกยรถไฟพิเก็ษ 

ท้ออกรากกรุงเทพ ๆ แต่เวลา ๐๖.๐๐ น. แลำประทานแหนยโล่และ 

หนำสอประซมพงก็า■วดารภาก็ท้ ๒๓ เรืองตำนานเกณฑทหารกย 

เริองตำนานกรมทหารยกรายท ๘: ซงโปรกเกลำ 1 ให้พมพสำหร'ย 

แรกในงานกรำน แก'ยรรคาเรำนายและขำราชการท้เชิฌมาราก 

กรุงเทพร เพอเลยงอาหารเย็น เวลา ๐๙.๓๐น. เสวยอาหารเย็น 

พร'อมกำยเรำนายและขำราชการ แลำทอกพระเนตรละครพกเรือง 

“นท้ใรทหาร” ซงก็ณะนายทหารกองพลท้ ๘ ราชยรืเล่นถวาย 

เวลา ๓.๒๐ น. ละครเล่กแลำ เสค็รไปส่งเรำนายท้เชฌมาราก 

กรงเทพ ๆ กล'ยโกยร‘ถไฟพเกึย- 

วนพฤห'สยกท ๐๒ มกราก็ม พ.ก็. ๒๘๖๘ เวลาย่าขเสก็ร 

ตรวรการผ^กซำมทหารเ!ละสถานท้ทำงานต่าง ๆ ของกรมท่หารยก 

รายท้ ๘ แลำเสก็รขนทํรงผำไปย่ำสนามนอกโรงทหาร มการฅรวร 



๓ 

พลสวนสนามทหารโนกธงพลทหารยกท ซึ่; ต่อไเ]1นเสร็รแล่วเสก^ 

กลไ.! เวลาคํ่าพระสินชิชลสงคราม (เผ'ยิน ณ ยางชไง) 1ต่ละคร 

รำมาเล่นถวาย เวลา ๒'เอ.๐0 น. ละครเลิก เยืนหมกเขดว'นฉลธง 

การ!)ระสติและการฉลองโล่หลวง 

การเสด็จประพาสไทรโยค 

ว'นคกรท ๐๓ มกราคม พระพทชิศ่กราฃ ๒๘๖(1 (ยระกา 
เกธนย’แรมกํ่าหนง) เวลา ๘.๘๘น. เสก1ฑกกธงพลทหารยกท ๘ 

โกยรถยนต์พระทน^ไย่!]ระท'ยรถไฟ ทสถานมิกยิงทหารพร'ธมท'ง 

ขไราซการผายพลเร้ธนมาส่งเสก็! เวลา ๖.๒๘น. รถไฟธอก!าก 

สถานราซยร เวลา ๗.๓๘ น. ถงสถานยไนโยง เสก็!!ากรถไฟ 

ทรงพระกำเนินไย่ยไนนูายเอง ก'ทลินขไโนกรม เ'พอเยนเกยรติยศ 

ในการต่ก!กยฅร เมธเสร็่!การแลไเสก็!ลงประท'ยเรอพระทน^หยห 

โ!ถก (๒) เร่อพระทนงรองหยธคน'ยนาเยึนเริธเ'!ไนายผ้หฌิง (๓) 

เรธมหากเล็ก (๘) เรธขไหลวง (๘) เรธเกรอง (๖) เรอนายทหาร 

เรอ (๗) เรอคร่วัทหารเริธ (๘) เรอแพทย่ทหารเรอ นอกน^ม 

เรอยนฅ ๒ ลำ เรธคอนโคเล่อ (ส่วนพระองค์) ๐ เรธพาย, เรธ 

ครฑ, และเรธนก รวม ๘ ลำ รวมเรอโนกระยวนส่วนพระองกและ 

ทหารเรอ ๐๖ ลำ ชาย ๐๒๘ คน หญิง ๓๒ คน เรยิโนกระยวน 

หม่อผเ!ไทศสิริวงก็ ผัย”ฌชาการกองพลทหารยกท ๘ เริธยพก็.3) 

% 

; 



ลำ, เริอแฑ ๘ ลำ, เร!เพาข เอ ลำ, รา๑0 ลำ ซาย ๑^๖ คน 

หญิง ®๕ กน นปิกใากกระยวนเร้ยิเสก็!แลว ยำณรธสมทยใน 

กระยวน ค!]กระยวนเ!ำ!ชิมมารกาท่ไเทิม เรชิแ!ว [อ ลำ ชาย 

เอ๔ คน หญิง คน กระยวนคุณทำวนาร' (เ'เ!ม ไกรฤกแ) 

■เรชิแ!ว *© ลำ ชาย ๕ คน หญิง ซ์ กน กระยวนเร้ธพระยาโชฎกๆ 

เริชิยนฅ 0, เริธแ!ว ๑, เริชิพาย ๑, รวม ๓ ลำ ชาย ๑เอ*กน 

หญิง ๑๐ คน รวมเริชิทำทมคทิอชิก!ากยำนโยงไฝ ๓๓ ลำ ชาย 
๓๑เอ คน หญิง 051๑ กน ในการทิ!ะธขก!ากยำนโยงไย่ยำ!ำหว่ค 

กาฌ!นยรน ธำมาฅยโท พระศรมหำเกยฅร ำว่าราชการ!ำหว'ก 

ราชยร ได!กฅาเริธยนฅมาชวยนูเร้ชิไฝยำง การเกนทาง!ากยำน 

โยงไย่กาฌฺ!นยร!งเยืนการเทินทางกำยเร้ชิ!ง. 

โ! โ.,,โ..,,,ำ.,ๆม.,.,, เวลา ๘.๓๐ น. ชิชิก!ากยานเยง ^ 1กยเรชิยนฅ!งเย่ฅาม 

ลำนำแม่กลชิง เวลา ๑๓.๓๐ น. !อกทิย่ระท่ยแรม ฅรงหนำทิ 

ว่าการชิำเภป็ทำมะกา กำยลทวายเหนยว ทางผงซำย เยืนหากทราย 

ใหญ่ ผผ้ว่าราชการ!ำหวคราชยุรและกรมการอำเภอท่ามะกามา 

ร่ยเสก็! ย่ระทานของแ!กฃาราชการ เวลากํ่านายอำเภอได้!'กการ 

■ฅ^รำนชองร่ยย่ระทาน้ฅ่าง ๆ เลยง แลำผละกรรำเล่นถวาย ลำน 

ทางผงขวาทิโคมไฟราย และมการลอยกระทงกำย !นเวลา อ1.6, 

นาพักาเก็ย- !งเลิก ย่รอทอากาศว'นนรอนทิสก ๙[อ ฟ. .หนาว 
^ I 

ทส05)๕ ฟ. 
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วนเสาร์ท ๔. ผกราคม พ.ก็. 161๔๖๔ เวสา ๖.00 น. ย่สุก 

กนฅนทมค^ แส๎วเฅรยมการธ!)กเริปิ เวลา ๖.๔0 น. ย่รธท 01)๖ ฟ. 

โย่รคใพ้คลอนกรรยวน เรอธยิกเพธลองทธกพรรเนฅรการแริวและ 

การถ'ธเร้อ ’ ’ เมอเร้ธพรรทนำเคลอนยิอกมน่กัเรยนผาคเงแถวส่ง 

เสก็!ทหาก*ทราย พอถ่อแลรแ!วผาไก้’๔๔ นาท เริอยนกํมำเง 

เก็นทางต่อไย่ เวลำ ๘.00 น. ถงยก็นท่ากรรทุ่มน'อย ทางผงขวา 

ผิว'ก ชิอว'กท่ากรรท'มน'^ยึย เวลา ๘.®๘น. ถ่งฅำยลท่าเรอ 
พรรแท่นเยึนทางท่นำฅนแลรร่องนำคกเค ชว ยางกรงฅ'องใฃถ่อช่วย 

กาล'งเรอยนฅย'าง เวลา ๘.๔® น. ไย่รกโห'!อกเริอท'งหมกท่ฅรง 

หน'าก็าลเ!'เต่ายลท่าเรอพรรแท่นทางผงซ'าย เพิอให'กนร'ยย่รรทาน 

อาหารแลรพ'กัผ่อน เวลา 00.0๘น. ออกเรอเกินทางต่อไฝ พอเกิน 

ทางมาไก'หน่อยหนงเรอฅ'องเกินเลยยทางผงซ'าย เพรารกลางน^ 

ผิหากทรายเยึนโขคอข่ !ากท่าเร์อพรแท่นผาก็ถ่งต่ายลท่ากาลร 

เวลา 00.๔0 น. ถ่งต่ายลแสนฅอผิว'กๆหนง ต่ายลนผิทฅนแลร 

หากทรายหลายแห'ง พอถ่งทแกยและตน มราย■ภรชิงทางถ่าย 

ย'านเผิองชิกมากอยช่วยเข็นพยุงเร้อ แลรผิราษฎรนำของมาถวาย 

ย่รรทานเสมาพรรรูย่ฅอยแทนใหแก่ผู้ถวายขอํงท^กร้น เวลา. ©©. 

๓0 น. ผิงตำยลห'วพง ทางผงฃ'ายผิหากทรายใหญ่, เวลา©©. 

๔0 น., ผิงตำยลท่าฅรกร'ธ เวลา®®.00 น. ย่รอท ๘๔ฟ. ถง 

ตำยลท่ากรรทุ่มใหญ่ ทางผงชวาผิหากทรายใหญ่เรยกว';หาก 
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ท่ากระทุ่มใหญ่ เวลา ®ษ.®๒ น. เริป็ยนฅตรุงเรธพระทน^มาเกริ!)ง 
I I 2^ \/] , ไ ร)^^ ^ 

1หฌ เวลา®ษ.®๒น. ญ่ ^ 

เคนฺไผ'สะดวก เริ!)ท่น'ง!')ชิงถ่ธล่วงหน"^!ใ?.]!เ’ชินโหัเริ!)ยนต์แก้ 

เกรอง เวลา®ษ.๘.0น. ถิงฅำยลท่าแค เวลา®ษ.๘:ษน. ถง 

ก 

ท่ายลว'งก็าลาเยนท่เวิงใหญ่ และมหากทํ้ริ'สธงฟากแผ่นำแฅ่ชิย่ 

เยองก'นเล็กนก้ย เวลา®๓.๐0 น. เร้ชิยนฅไดมาใงเริอพระทนห 

ท่อไ?] เวลา®๓.®๓ น. ถงท่ายลยก้นสมเซิยวทางผงซายมห่าก 

!รวกใหญ่ เวลา®๓.ษษ' น. ถงยก้นซกผะฅม ^หนอยก้นไ?]หน่อย 
ม]เกาะอยู'กลางนำเยนเกาะทรายเล็กม!)นฅะไก่ริขนอย่ เกาะนฅาม 

แผนท่ๆ เขยนใหญ่มาก เวลา®๘.0๐ น. ถงท่ายลสำรอง ทาง 

ผายขวามยก้นคนมากกว่าทางผงซก้ย มลำกลชิงกนเยึนเข!ใ 

ระหว่างอำเภอท่าผะกาก'ยอำเภอวำขนายซิงฅ่อก'น คอเยนเขฅ 

ระหว่างรำหว'กราชยริและ!'งหว่กกาญรนยริ^ เวลา®๘.®ษน. ถิง 

ท่ายลคอกละออผมเกาะและหากทรายใหญ่ เริอฅก้งเคนเล็ยขทาง 

ผงขวา ยางกราวฅองใช้เ)'อขวยก่ำยก้งเพราะนำ!'.นและทางช่อง■แก่ย 

มรายภรซงทางผายยก้นเมองร'คมาช่วยเข็นเริอยก้ง แท่ทฅนไผ่ 

ยาวนก เริอเกินเพยง ๕ นาทล็พน 

คนลำใยอย่ทางผงขวว่ของแผ่น" 

เวลา ๓๐ น. ถงวไ! 
จั 

ยก้ 

.ลา เยอยุทางผงขวาของแมนา เวลา®๘.0๕ น. ถงฅายล 
นใหม' ท่ายลนล็ฅนถงกำ)ฅก้งใช้ถ่อช่วยกำลำเรอยนฅํยางกราว 

เวลา®๕.๘๐ น. ถงท่าย0วำชนายเยึนท?]ระท'ยแรม ซงทไงยก้น 

องไกร'ก้ไก้ร'ยเสก็หธย'ทาง^งชราเยึนหาทกรวคใหญ่ เริอพระทนา เม 

* 
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๗ 

เทยยท่าเสร็ร เวลา 0๗.๔:0น. เสก็ใขนฑกเร้!)พระทน^ ประทาน 

ขธงแก่ข'าราชการนพว'^เกาฌู1นยร และกรมการธำเภธว่ก่ขนาย 

กยผูทไปในพน'าทราชการ แล'ว?สค็่^กล'!แริอพระทน”งี เวลาคำ 

แฅรวงซิงกธงํพลทห.ารยกท ๔: ■ร่กฅามมา ไค'ยรรเลงเพลง เวลา 

๒0.๓0 น. ใยาแตรไห'ทหารนธน ปรอทธากาสว'นนร'ธนทสุก ๙'ส ฟ. 

หนาๆท่สค๖ฟ. 

ว'นอาท่ฅย์ท่ 0๔ มกราคม พ.กึ. ๒๔.๖๔: เวลา๔.00 น. ปลกคน 
เวลา ๖.00 น. ปรอท๗๘ฟ. เฅรยมการอชกเรธ เวลา ๖.๒๘น. เรธ 

ยนฅพ่วงเร้ธเกินทางออกรากทำยลว่ซิขนาย เวลา05).00 น. ถงท 

ว่าการอำเภอว'งขนายฅ'ซิธย่ท่ทำยลท่าม่วงทางผายซ'าย เวลา 05). 

0๒ น. เริอพระท่นงเท่ยยท่าท่ทำยลท่าม่วงทางผายซซิย 05).๓0 น. 

เส ค็1ขนประพาสกลาคท่าม่วง และพนท่ในยนวณทำยลท่าม่วง 

แล'วเสก็่รกล'ยลงประทย์เริอพระท่นง มราษฏรทำยลท่าม่วงนำของ 

มาถวายเยนขธงพนท่•โกยมากเยึนยาสุย เพราะหลซิทำยลนเยืนไร' 

ยาสุยโกยผาก เยืนสินคำสำกซิบูของทำยลน แต่ย'คนร่วงโรยลงไป 

ยำง โปรกเกลำ ๆ ประทานเสมาพระรูปคอยแทนใทโเงเ'ผู้ถวายของ 

ทำก่น เวลา ๙.0๖ น. 'ธธกเรอพระท่นงรากทำยํลทฺำม่วงเรอยนฅ'พ'วง 

เกินทางต่อไป เวลา ๙.๒๖ น. ถงทำยลรกกะพ ท่นเรอพ่องเกินทาง 

ร่องริมผง*ซำยเพราะม เกาะทราย อย่กลางนำ และทางผงขวา น่-!ตน 

ถ'กรากทำยลรถกะพไปกุ้งหนิงํถงท่าม่วงชุม ตำยลนมหากทราXเท^ 

* 



สธงฟากแม่นำ ธย่เยองก่น ร่องทางนำกกเกยวและ;ฅน ทาง^งขวา 

ม่โรงเก็ยหฉฺ]าของกองผสมสร่ท'ทหารยกอย่ตนงโรง เวลา๑0.0๔น. 

ถิงฅำยลหำกรวก ม่หากกรวกให์ฌ'ท^สองฟากแม่น^แฅ่อยู'เยองก'น 

ร'องทางเรอเดินแกยและยางแห'งฅนิ แก่ทางยำนเผธงโกมา(ำยกรวก 

ไวโยนร่องทางเรอเดินแลำเริอนไผ'ดิก ดิงกระนนยางครำวก็ฅองถ่อ 

ช่วยกำลำเรอยนฅ เพราะนำเซยวแรงขนกว่าทกแห่งทผ่านมา'แล'ว 
0 X 

เวลา ๑0.๔.๕ น. ดิงยำนกอนคา ทฅำยลนทางเรอเดินแคยและนำก 
เช่ยวอย่อย่างก่ายสหำกรวก เวลา๑๑.00น.กงท่าศาลเ1ำ ถ'กราก 

ท่าศาลเรำชนไยเหน่อยเร่ยกกำเว่ายำน-กอนขเหล็ก เวลา ๑๑.เอ๕'น. 

ดิงยำนถำ เร่อพระทนำเท่ยยท่าทก่ายลยำนถำ ทางผงขวาของแม่ 

นำกรงหนำว'ดอนทารามกหา หลำว'ก เขำไย่มกำอย่ขนเขากำหนิง 

ในกามพระพุทธรูฝย่นหนำฅโ!ย่ระมาณ ๔ ศอกหนงองก นอกนนม 

พระพทธรูย่องคเล็11 ๆ มพระร่นอาศ'ยอย่ในกำองกหนิง 

พระท่นำเท่ยยท่าเสร่รแลำเรำนายไกโสด็รชนไย่ย่ระพาสกำ เวลา 

๑๒.00 น. ย่รป็ท ๔๕ ฟ. เวลา ๑๒.๔0 น. ออกเร่อพระท่นำราก 

ยำนกำ รา!เก่ายลนขนไย่รนดิงรำฅวำากาฌรนยรนำไหลเซยาแรง 

ผ่านรากยำนกำไย่ดิงว่'กท่าถ่ออย่ทางผงซำยของแม่นำ ก่อรากนหั้เ 
ขนไย่ดิกงวำรำแพนอยู่ทางผงขวา ทางผงซำยมหากทรายย่น 

กรวกโหญ' แก่เร่ยกกนว่าหากยำนทอง เวลา ๑๓.๔๕ น. กงก่ายล 

เผิอเร่อ 

รำห่เ! ทางผงขวาม่พวกรนมาก่งทำย่นอย่หลายแห่ง 
ร^ 

1ชัห่นท่ 

V 



๙ 

เขาวํงืหยทลํงื1ทันพั้เข'าไ!] เขาวํงีหยนเยนเขาเทธกเคยวกไแขา 

ยานถำฅิคฅ่ธไ!]!นถิงเขาตกนำโนลำแม่นำแควนอยนํนเชิง ตางเรอ 

ในตำยลนคคเคยวผโฃคทรายแล*หากทรายหลายแห่ง ทาง?^งขวา 

มหาคทรายโห่ฌอกหนงหาก เมอเริธพรรทน^ม่านมรายคุรมาคยย 

เขนเรชิกำย* เวลา๑๘:.0๖น. พนเขตว'งัห่ยเย็นเขตแกนอำเภํธวำ 

ขนายฅกฅ'อก'ยอำเภชิเมิธง!ำหว'ำเกาฌ!นยร เวลา ๑๘:.®๕ น. ถง 

ยานไร'ทางผงซำย3วหาคฺทราย!]นกรวก เวลา๑๘.๘๘น. ถงตำยล 
ชกกรโกน ตำยลนนำเชยวช่องทางเริอเกินกกเกยว ยางแห'งมเการ 

ยางแห่งเย็นหากทราย ยางกราวเริธตองเกินเลยยผ^งไ!]โนทางติ 

ทางยานเมองไกกรยไมำเลรฅ'กฅนฅรไกรัน^ท'!รกดขวางแก'ทางเรธ 

เกิน แลรมรายฎรผากอยช่วยเข็นเรอยางแห่งกำย เวลา๑๘.๑0น. 

ติง!ำหวำเกาฌ!นย่ร เร่อพรรทนำเทยยท่าทหนำกรมทหารยกมำ 

ราชยรซงกรมทหารยกมำราชยรทำไว'ร'ยเสก! ผกองทหารรวมทำ 

ขำราชการผายพลเรอนโน!ำหว่กทาญ!นยรมาร'ยเสก็!เผอเรอพรรท- 

น^ติง เวลา๑๗.®อน. เสก็!ลงเรอพรรท‘เห่’คอนโดเล่อขนไ!]กาม 

ลำแม่นำแกวโหญ'ทางยนแลรลำแม่นำแกวนำยฺ เพอทรง!]รรพาส 
ภม่ลำเนา เวลา๑๘.๓0น.เสก็!กล'ยเรอพรรทนห่ มรายเ^รนำ!]ลา 

ท!'ยผาไ^มาถวาย อํรรทานเสมาพรรรูม่กอยแทนโห่'ทห่ก่น เวลากํ่า 

คณรนา•ยทหารยกมำราชยุร มนายรอยกรเ!ง! ยรานนท เย็นหำหนำ 

เธ * 
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เล่นกลถวายทธกพระเนฅร เวลา ๒๒.00น. เล่ก วนน?)รอทร'อนทสุก 

.'ร'๘ฟ. หนาวทฺสก๗๖ฟ. 

ว่น1'นทรท 0๖ ผกรากก พ.’ก. ๒๔:๖๔. กงย่ระทโ)แรมท 

ร'"ง?!ว'โเกาฌในยร เวลา๗.®๘น. ■เสก็รขนรากเร้ธพระทน^ไ!!ฅรวร 

การผกห่คและสถานทฅ่างๆในยรเวณกรมทหารยกมโราชยุร แลวั 

.เสก็รไปย'"งึว'กใซยชมพลชนะสงกราม มพระวิสุทธิร่งัษซง่เยึน 

พระราชาคณะและเรโคณะในร'งหวโกาฌรนยรเยนเรโอาวาส พอ 
เสก็รไปประทโทวโพระสงฆสวกซยโโตถวาย ต่อรากนนเสก็๋รไป 

ทธก พระ เนฅร กาลา กลาง ร'วิ หวโ กาฌรนยร และ สถาน ท ต่าง ๆ 

แลวิเสก็รไย่ประพาสฅลากและว่โเทวสวิฆาราม ในวโนมโรงเรยน 

ร'โ'ยาล มนโเรยนย่ระมาณ ๑00 เก็ษ เผิอเสร็รการประพาส 

แลวิเสก็่รกลโเรอพระทนง มผ้ใหฌโโนนำปลาสกผาถวาย โปรก 

เกลำ ๆ ประทานเสมาพระรฝฅอยแทนใหทณกน เวลา .0๒.00 น. 

นายรโยเอก ชนแกโกำแหง นำนางเกงทไปยิงผาไคโาถวายหนง 

ตำ เวลา®๒.๔0 น. โปรกเกลโๆ ประทานโอกาสใหโณหญิง 

สรินทรฦๅไชยภรรยากํว่าราชการรวิหวโเผา เวลา 0๖.๔๘ น. 

เสค็รขนรากเริอพระทน^’ มพวกพ่ปิกโและราษคูรนำเนอสกร อโย 

และของสก.ตาง ๆ ทลเกลโ ๆ ถวาย โปรกเกลำ ๆ ประทานเสมา 

พระรปฅอยแทนให้ทวกโ แลำเสกรไปทอกพระเนตรขฑธกฺพัาซง 

าารม!เหารยกมำราซยรกถ'^าย มการขมาในอาการต่าง ๆ และท่า 
? 

4. 

V 



กายกรรฆ'ยโทน พธเสร็โการกิด้าแล'ว นาย'ตนฅริทลวงไาวิ■ธหโา 

ผ้ย'ง้คโ)การกรฆทหารยกฆาราชยร นำไมแกโทลเกลโ 1 ถวายโน 

นามขธงคณะนายทหารโนกรมทห*!รยกมโ และ'ตระยาสุรินทรฦๅ 

ไชย ผ้ว่าราชํ'การร่โหวโ!กาฌ1•แยริ นำ'หยยหริไผโเกโตลเกลโ น 

ถวายโนนา?]ของขโราซการผ่โยหลเริธน แลโ!]ระทานของแ?กแก์ 

นาย'ทหาร หลทหารผ้ทเล่นการกพัาถวายก่โชโราชการผาย 

พลเริอน เวลา®๘.๐๕น. เสก็’เกลโฝระทโแริอหระทนง "ก็ผ้นำ!]ลา 
สคมาทลเกลโ ๆ ถวาย โ!]รดเกลโ ๆ ย'ระทานเสมาพระรูปไห 

เวลา ๒๐.๕๘ น. เสก็1ขนทธคหระเนฅรการเล่นกลฃธงกรมทหาร 

ยกมโ ซงนายรโเยฅริเรน!■■โ]พวกเล่นถวาย เวลา ๒๒.®๐ น. ประ 

ทานแหนยเงนแก่นายรโยฅริเรน ผู้เล่นนอกนโ,ไดซองยหริ แลโ 

เสก็รกล่ยเริธหระทนซ วโนปรอทรโนทสก ๙๘ ฟ. หนาวทสค0'ร๘ฟ. 

จาก'จ'งหวํดกาญจนบุริไปว'งลาน 

วโอโคารท'®0ง มกราคม พ.ค. ๒๕๖๕ (ย^ระกา เกิอนยแรม 

๕ คํ่า) เวลา ๕.๓๐ น. ปลกคนประรำเริอแลโเฅริยมการออกเริยิเ 

เวลา ๖.๒๘น. ปรอท0^๕ ฟ. ออกเร อหระ?!นำรากทประทโแรม 

หนโกรมทหารยกมโราชยริ การเดนทางด^แฅ่วโนเ!!น/เนไปกงโช้ 

แฅ'แรวและถ่อเท่านน นายรโยเอก ขนแกโกำแหงเยนผ้นำทๅร 

เวลา ๖.๓๘ น. เขโปากนำลำแม่นำแควนโย เริยกว่าตำยลยๆน. 

* 



) 

-®1^ 

ลินข"าง 

ฅำยลน 

- มราชฎรอย่แพ!:]ากคล!)งนำไข'ฅะพาขน^มาทลเกลา 1 

กวาย โ!]รกเกล'า ๆ ฝระทานเสมาพร!:รย่ฅป็ชแทนให้ 

ยางแห่งทฅนผาก รายฎรมาค!)ชช่วยเข็นเริย้ ถห้)รากตำยลลินชห้ง 

ใ!]เรยกว่าท่าส!;แก มรนผา!'ห้ทำไร่ผํกีมากท่ช่สองฟากแม่นำ 

'เวลาช่'ว..2)๕ น. ถงยห้นเขาแหลมม่ยว่นกนอย่ทงั้สองฟา!!แม่นำ ทาง 

ด้งขวาม่สวนผะพรำว ฆราชภูรมาฅํ้ง์ทำ หลำสวนเขำไ!]แล■เห่น 

เขาแหลมเยนเขาโกฺกลูกเกยว ทางเกนฅำ)งเลยยทางผงฃวามาก 
เพราะกลางนำเยึนทฅน เวลา ๗.'3๘ น. กงเขาย่น มยำนคนป็ย่ทำ 

สองฟากแม่นำ ทางผงซำยแลเห่นเขาช่นบิยุ'ริมแม่นำ เขานมผู 
โ 0 , โ, ร่ำ^ ริ , |ำ 

ขนหินมาทำย่นผาก ส่วนทางริมแม่นายางฅอนมหากทรายอยู'ทำ 

.สองฟากแม่นำ แตํธขู่เยองก'น ยางแห'งกผฅอให้นำ ทางเริอเกิน 

■คกเกยว เวลา ๗.๕๐ น. กงท่าว่กถำม่ำกรทอง ธขู่ทางผงขวา 

เวลา๗.๕๔น. กงเขาฅกนำ แลเห่นเขาอขู่ริมแม่นำทางผงขวา 

เขานเยึนฑวยาวไย่รนกงยำนถำ เวลา๘.๐๕น. เริอพระทนำนฑยย 

ท่าหนำกองผสมส'ฅวโวหารยก เมอเริอในกระยวนทำหมกเทยยท่า 

เริยยรำยแลำเสห่รชน มนายทหารทกองผสมส่ำวนำเนอนางเกำ 

ขนทลเกลำๆถวาย แลำเสห่รทอกพระเนครกองผสมสำว์ ภายหลำ 
ตรงพระกำ^นํนไย่ย่ระพาสกำผำกรทองซิงอขู่ยนเขา ระยะทาง 

ย่ระผาณ ๓๐ เส’นเสย ในูกำมพระรนและพระพท•ฐรฺย่ ทรงถวาย 

วำถยุรร็ยเพอย่ฏิสำซรณแก่วก เวลา๐๐.๐๕น. เสก็รกลำกง 
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•ชิ๓ 

ทางผงซ่าย^หากทราย 

ท่าเรธ มิราษภรนำข!)งมาถวาย มิใท่พาแล2ผก.สก โ!]รกเกลาไ 

ช่รรทานเสมาพร!ร!]ฅธยแทนให้ทิว็ก'น เวลาชิ0.๒©น.เร!เพร!ทนง 
ธ&ก!ากท่าหน"ากองผสมล'ฅวเดิน1^างท่อไ!] เวลาชิ๐.๔ชิน. ถง 

ดิงท่ายลท่าเก’วยน 4วลา ชิ๐.๕^น. ดิงว'งยาง เวลาชิชิ.๐๓น. 

ถงท่าท่าน* ในทนทางผงขวามิหม่ยห้น แล!เยึนท่ของกองผสม?(ท'^ 

ทห*ารยกนำเอาส่ฅวมาเลยงในกเกแลง 

ใหญ่ เวลา ชิ®.ชิ๗ น. ถงย"านหนองหฌห้ ผหม่ยาน ทงสอง ฟาก 
แม่น^ ในท่นถ"า!!แลกเขาฅกนำ ก็!!เห็นเขาฅกนำอย่ทางทายเริอ 

ในฅอนนเร้อกร!ยวนขำงหล'งเดินชำมาก เร้ธพร!ทนำเฅองรอ.แ!ว 

เรอย")ชวกราว ท่อ!^ากยำนหนองหญำมาก็ถงซุกยายยาน มิหาก 

ทรายใหญ่ปิย่ทางผงซำย แล!หลำหากมิยำนกนอย่ เวลา ชิ®. 

๕๘ น. กงยำนเกา!สำโรง มิยำนแล!แพกนอยุ'ท^สธงฟากแม่นํ้า 

แล!ทางผิงขวามหาก เวลา ชิเอ.๐๐น.!]รธท(เ!©ฟ. เวลาชิ';อ. 

๓๐ น. ถงยำนซุกยายญวน มิยำนกนชิย่ทางผงซำย ถ'ก!ากยำนไ!) 

มิหาก ส่วนทางผงขวามิยำนกนอณ่เท่เรยกว่ายำนท่าอ"อ แลเห็น 

เขาสารภแล!เขาใหญ่ฅรงทำยเร้■ธฅามลำก'ย!ากผงซำย ทฅรงน 

เยึนทนำเช้ยว กว่าทกแห่งทผ่านมาแลำในว‘น้น ยางตอนก็กก เ^อ 

ตองเดินเลยยทางผ่ดิซำย ยางคอนมิคนผาคอยช่วยเข^นเริอ เวลา 

ชิอ.๕๕น. ถงท่ายลวำลาน เวลาชิอ.๕๗น. เรอพร!ทน^เทยยท่า 

ร่!ย!ทาง!าก!ำหวำากาญ!นยรดิงตํ''ยล ทหากทรายทางผ^1ขวา 

I 



า!สาน!]ระมาณ ๕00 เสน กินเวลาเกินทางก'วยการแ1วและถ่อ 

(เ! ช'วนาพักา .ส๘: นาถ่ เวลา 0๕,00 น. ไปรกเกล'า ๆ โท้เใ'านาย 
และถ่ท่ใะฅ'ไ‘งไฝเก'าธหามล่วงหน''’เไย่ทุ่งนากราชก'!)น เวลา 0๕. 

๕0 น. เสด็ใขามฟากไปทางผงซ'าย แล'วทรงม'กิพระทน^งพร'อมก'วย 

ผ้ฅามเสดใ ซงกรมทหารยกม่าราชยรใกม'กิมาถวายไปทุ่งนาคราช 

เวลา 0น-.0๓ น. ถงทุ่งนาคราช ตำยลทุ่งนากราชนพนกินแกงมยา 

ไม้รวกเล็กโกยมาก ยางแห่งล็มิฅ'นเกก แลเห็นวิวงาม เพราะม 
เขาเห็นอย่ในระยะไกลพอควร โปรดไห'หลวงประกิษจ์' ๆ ถ่ายรปวิว 

ระยะทางใากท่าไปกงทุ่งนากราชประมกร(เ ๗๕ เส'น เวลา 00๘.0๕น. 

เสก็ใตรงม'กิพระทนงกล่ย พอกงกลางทางโปรกเกล'กิ ๆ ให้หลวง 

ประกิน'รุ' า ฉายรูปหม่อก เวลา00๘.๓!ธน. เสก็ใกิงท่าแล'วลงประทโ) 

เรอคอนโคเล่อช'กิมฟากลงประทโเรอพระทน^ เวลาคํ่ากองแฅรวง 

ของกองพลท ๕ ยรรเลงเพลงถวาย เวลา ๒0.๒0 น. เสกใขนให้ 

กรมการอำเภอใ”งหว'กกาญในยรและรายฎ1ตำยลนนเผา และมม้ 

นำของถวาย ประทานของแก'กรมการอำเภอและเสมาพระรย่แถ่ม้ 
ว, ก ำม่ ' 

ถวายของฑวกน แล'วเสก็ใกลโเรอพระทน*กิ วโนปรอทร'อนทสก 
พ่ ’ 

๔๕ ฟ. หนาวทสก0๘0 ฟ. 

จากว'งลานไป7าลอมโ ด 

วโพธท 0๘ มกราคม พ.ศ. ๒๙.๖๔: เวลาเชำปลกคนแล'ว 

* 
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•5)(เ^ 

^ 0 
1^1 เฅรยมการ'ย่ธกเรชิ เวลา ๖.๒๕ น. ฟ่รป็ท สต ฟ,* มหมปีกลงย’ 

เล็กน'อยเยึนหผชิกนาก'าง เรปีพระ;ทน^ธธกฑกท่าทม่ระท่ยแรม 

ตำยลว่งลาน คงโข'นายร'ชชเปีกชํนแก'วกำแหงเยืนผันำตาง ผ่าน 

ตำยลย'านว่งัลานทโใ1ธงฟากแม่นา เวลา๖.๕๕ น. ถิงย'านนางแอ'ง 

มยานและแพกนปียฅามผงซาย 

มะตํมอย่ฅรงท'ายเริอเรยงฅามลำตํยรากผงซ'าย 

แลเม่นเขาซ่องผะทรางและซ่อง 

เขาทํงสองนอยุ' 
บ^ย^ ^ ^ ,^,, ม่- 

ทางผงซ'าย ถํกรากย'านนางแอ'งใย่หน่อยมท่าปีย่ทางผงชวา เรยก 
ว่าท่าย'านเร^ก หล”ง์เข'าไม่หน่อยมพวกรนมาฅง^ท่าโร่ยาสย เวลา 

๗.®๕น. ถงย'านแก่งหลวงม่ย'านคนอย่ท”งสองฟาก แท่ทางผงขวา 

ม่ย'านและแพมาก เวลา 0^.๓0^วน. เริอพระทน^เท่ยยท่าทท'ายย'าน 

แก่งหลวงทางผงขวา แล'วเสก็รชนย่ระพาสถำ และทปีกพระเนตร 

เรอพระท่นงหยอกนไ)นาล็เท่ยยส่ง 

เร'านายเสก็รขินเหมอนก'น แก่งหลวงนมซ่ปีงทางอข่สองทาง ร่อง 

ทางผงซ'ายเยืนร่องทางฅรง แท่มหีนปีย่เกะกะพ'นนำมาก เรอใหญ่ 

ระชนไม'ไก มเกาะกลางนำเยืนเกาะหินก'อนใหญ่ ๆ ร่องทางผงขวา 

เยืนร่องแคยคคต'ยิงเลยวถงสองเลยว มหินใฅนามากแท่ย”งมนำลก 

เรอใหญ่ท^หมกค'องเกนทางร่องน การขนแกงตไงใขโชอกผูกเข'า 

กไเต'นฅะไครน^ แล'วซ่วงกงเชอกย'างพยงเรอย'าง เรารขนแก่งน 

Iยืนการลำยากของการเกนทางในลำแม่นาน่อย เพราะนอกรากม 

เรธกระยวนท^หมกขนแก่ง 
๙ X 

หินแก่งเกะกะแล'วย่งนาเชยาก'วย 
-ษ! 

เวลา ซ.๕๕ น. เรอกระย'เนทง 
0-^ 

% 



\ 

0 ^ 

หมคขนแก่งแล็วกินเวลา ๒ ชว์นาฟักา พิ.๘นาท รเ:ยะทางงาโเฅำยล 

ว'งลานมาก่งแก่งทลวง๖๐เสน เวลา ๐๐.๐®น. เส!ๆ’เทรงทำเนน 

ก่งท'าเรธพระทนงรอรโ)เสก็’? ทรายภรนำของมาถวาย ททะพรโว 

ยาสยและผ่กัสก โ?]รกเกลโๆ ยระทานเสมาพระรฺยเฅอยแทนให้ 
ก่ใก่■กิ กิ, กิ^ " 

ทํวก'น เมอคนรโ)?]ระทานอาหารเชโแลโ เวลา®๐.๙)0 น. ออก 

เริอพระทน^งากฑ่าเหนอแก่งหลวง เวลา®®,๐๖น. ก่งทำยล 

แก่งนอย มเกาะเล็ก ๆ ปิย'กลางนโหลายเกาะ แก่เยึนทรายผฅน 
คะไกรนำขนปิย่โกยมาก ทางเรปิเกินคงไผ่ลำยาก พปิพนแก่ง 

นโยก็ถงท่ากระยิปิอย'ทางผงขวา * มกนผาก่งฅ่กไมโเละมสวน 

กลโยมาก ทางผงซโยมหาคทายย่นกรวกใหฌ'เรยกว่าหากแฅง 

หลโหากเขโไย่มกนมาก่งย่ลูกไร'แตง เวลา®®.!ข๘น. ถงท่าโยง 

ปิย'ทางผงฃโย แก่ไผ่มยโนคน กงมแก่กินโยงซิงนกก่างๆ ชปิย 
,.1 ' ".โ,.!,, โ,ท. ผากน เวลา®๒.๐๐น. ย่รอท๙๖ฟ. เวลา®๒.๐๙.น. ถงยาน 

วโอโยหมอย'ทางผงซ'โยแลเห็นเขาหโหมอย่หลโยโนเขโไย่ ส่วน 

ทางผงขวามหากทรายย่นกรวกไหญ เวลา®๒.๒0'วน. ก่งเซายากง 

แลเห็นปิย่รมแผ่นกิ ถกงากเขานไย่ในผงเก็ยวกนเรยกว่ายโนท่า 

เสลา ผิกนมาฅกิก่ก์ใผปิยมาก ก่องากยโนท่าเสลาขนไย่ทางผง 

ชโยมหากกฟ้ายย่นกรวตใหญ่เริยเรว่าหาสยารห็'เผกิ เยนหาก 

ทรายใหญ่โตมาก เวลา ๐๓.๒๐ น. ก่งตำยลยางเกาะ ผิเกาะอย' 

กล่างก่านกิแลเะนำเซยาก่ก์' ผิยโนกนอย่ทงสองฟากแผ่นำ เวลา 



^ธ(^.1^0■น. ถิงเๆนล่นเฑ ทางผงขวามย'านกนและกนธยู'ผาก 

การหากินผการฅ่กไผ้เท่าน^ เวลา 01๙:.๙0 น. กิงท่าน”กการ เวลา 

0๕.๑1® น. กิงฅำยลกลธนโก แม่นำฅำยลนฅนเยึนหากทราย ซ่อง 

ทางเรธเกินเล็กและน^เชยวร”ก โวลา®๕.๓0 น. เร้ธพระทน้ง์เทยย 

ท่าทย่ระท”ยแร่มทา^ผงซ'าย * ตำยลกลอนโกนผย'านกนประมาณ 

๓๐ หล”ง ''อยู'ท^สองฟากแม่นา โกยผากเยึนกนไทยหากินในการ 

ฅ่กใมั เวลา®๖.๕๘น. เสกรลงเร้อพระท่นงเล็กไฝประพาสตาม 

ลำแม่นา เวลา®๘.๒๕น. เสกรกล'ยเริอพระท่นงั การเกินทาง 

ว”น์นรากตำยลว"งัลานกิงกลอนโก ๕๖0 เสน กินเวลา ๘ช"ว์นาฟั•เฑ้ 

๒๐ นาท ต'ธงเสยเวลาขนเโก่ง ๒ ชวนาฬิกา ®0ช้ นาท่ เวลากํ่าผ 

รายภรโนตำยลนนำไข่ตะพายนล็มาถวาย โปรกเกลล็ ๆ ปาะทาน 

เสมาพระรปฅอยแทนให ว'นนโปรกเกล'าๆ ไห'งดการยรรเลงแตร 

วง ว่นนปรอทร'อนท สก ๔ ๖ ฟ. หนาวท่สุก ๗ฟ. 

จากกลอนโดไปหาดส?:บา (ท่ายวํงหมก) 

ว'นพๆห'สยกิท่®๙ มกรากม พ.ก็. ๒๕๖๕ เวลา ๕.๓0 น. 

ปลกคนประรำเรอ เวลา ๖.0๐ น. สํ่งีให้เรอกอนโกเล่อไปร'ยเกรอง 

เวลา ๖.๒๕ น. มราษฎรนำของสดและไข่ม1ถวาย โปรกเกล'า ๆ 

ประทานเสมาพระรูปโห้ท่วัก'น เวลา ๖.๓๐ น. ปรอท ป- หมอก 

๓ 

* 

* 



^2) ^ 

สงหนากว่าว่นก'ชินใน เวลา ๘.00 น, ใงหมก เรอพระทนงธป็กใาก 

ท่าท!]ระทยแรมกำIIลกลชินโก ไก'กนนำทางชิงทารยท่นเมชิงใ'กมา 

เวลา ๖.๙-0 น. เสก็ใลงเรอกยินโคเล่ชิล่วงหน'าไย่ก'ชิน เวลา ๘. 

๒๐ น. ถงกำยลท่าฅะกร'ชิ เวลา ๘.๓๕ น. ถงลำพาช เยืนแม่นา 

เลกเชำไย่ทางผงขวาของแม่นำ เ'สค็ใเขาไย่ในลำพ์าชิหน่ชิยหนิง 

เวลา ๘.๙0 น. เร้อพระท่น^ใหญ่มาถง โย่รกใหัเรอ'ในกระยวน 

1ชิคทลำพาซเพชิให'กนร่ยย่ระทานอาหาร แล'วเสก็ใลง ย่ระทย้เริ ป็ 

พระพน^ เวลา ๙.๓๕ น. เสก็๋ใลงเรอพายเล็กเขำไย่ย่ระพาสใน 

ลำพาซ เยึนลำนํ้าเล็กเขำไย่ทางนญ่ฅนมาก และฅธนข็าง ในม่นำ 

เยนหำงๆ เวลา®๐.®๘น. เสก็ใกลโ)เร้อใหญ่ เวลา®๐.๓๒น. 

อชิกเรอพระท่นํ่งใากลำพาชิ มผ้นำของเล็ก ๆ น'อย ๆ มาถวายอก 

เวลา®๐.๓๖น. ถงยำนท่าเสก็ใผยำนกนอย่ทงสองฟาก เวลา 

®๐.๕๕ น. ถงวำฅะเกยน เย็นคุ้งยาวและน^ไม่แรง เวลา®®.®๓ น. 

ถงว่งักร่าง น^ก็่กงเย็นเซ่นเกยวกโว่ง้ฅะเคยนน^ลกและร่มรน 

เวลา®®.๕๐ น. ถงยำนใระเขโผิอก ม่ยำนกนอย่ทำสองฟากแม่น^ 

หม่ยำนกำยลนท^หมกย่ระมาณ ๙๐ หล่ง และทางผงชวามว'กเรยก 

ว่าว”กใระเขโผิอก ม่โยสถ่อย'กลางนำเย็นเรธนแพ มรายรุารนำกลำย 

และสำมาถวาย ท^รงนแลเห็นเขานำมกและเขาถำเหม็นซ'อนกน 

อย่ทางทำย[.รอ กนนำทางทมากำขขนทกำยลน แลำผ้ว่าราซการ 

ใ”ง์หว่กกาญในยุรร'กคนใหม่ผาแทนก่อไย่ เวลา®๒.๒® น. ถง 



(2) ^ 

ตำยลท่าโยง ผเกาะอยู่กลางนำเยืนเกาะทราย!]นกรวก ทางผังขวา 

มย"านคนอย่มาก เวลา พิ)๒.๔.พิ น. ถงเกาะน^เช^ว มเกาะแฅ่ฅิค 

กโ)ผงท้ยแล'วช่องทางเริธเกินเร้อแคยและน^เชยวก"วย เวลา 

©๓.0๕ น. ถงท่ามะเพปึงอย่ทางโงขวา เยืนท่าสำหร่โพวกฅ่กไม 

เอาไม'ลง เวํลำ©๓.๒๕น. ถิงํฅำยลย่ากลำเภา ผยำนปึย่ทางผง 

ขวาและผหํ'วยยิย่ห'วยทนงเรยกว่าทเวยย่ากลำเภา เวลา ©๓.๔๕ น. 

ถงท่าทุ่งนาพน์ไชย พ'ธพนขนไย่ก็ถงตำยลนำเชยวว่กเรยกว่าเรยว 

ทางเโธเกินกกเคยว เวลา©๔.๐01) น. ถงตำยลย่ากลำทราย ตำยล 

นเรยกว่าเรยวเพราะมนโเช่ยวว่ก แฅ่มรายฏิรมาช่วยกงเร้อ 

ครู'เกิยวก็พโต’นำเชยว เวลำ®๔.๓๐ น. เสก็รลงเริอครุฑ (เร้อ 

พาย) พรโมก'วยท่านชาย (กิอหม่อมเฑอาภ'สรวงก็) เวลา©๔. 

๔๐ น. ถงเรยวมเกาะอย่กลางนำ นำฅน และผคนมาช่วยรงเรอ 

ก'วัย เวลา®๔. ๕๓ น. เรธครุฑเล็กถงตำยลยวันเก่า ทางผ"5ซวัย 

มรายฎรฅงเคริองยชาถวายของ มมะพรวัว, ออย, และของปินๆ 

ไย่รดเกลวัๆย่ระทานเสมาพระรูย่โท่ททุ่กน เวลา ©๕.๐01) น. ท่าน 

ชายทรงยิงนกกำกวมไกโก © ไค'ทรายว่าทรงยิงไกเยืนกรํ้งั้แร! 

ควัยลูกโคก เวลา©๕.©๒ น. ถงตำยลยวันใหม่หวัยแมงลำ ม่ 

รายโ]รย่ลูกรวันฅงทยชาและถวายของ ผเ•แอกวาง, ฅโกระเชวั 

สกา, และของอนๅ ยวังโย่รกเกลวัๆ ย่ระทานเสมาพร"รย่ฅปึยแพ!! 

ใหท่ทุ่ก]น เวลา©๕.๓๐ น. ท่านชายทรงยิงนกกระแฅแฅ้แากไกิ 



1650. './ 

อกนก 0 เวลา 0๕.๕0 น. ำ■ริ■ช’^1ล็กถง'หากห'วยแมงล่กอย'ทาง 

ผงซ'าย ทางผงขว.ามยานคนอย่ ไย่รกใหหลวงย่ระกิษรูฯ ฉายพระรฝ 

ท่านชายในอาการแยกพระแสงขน และทรงถอนก ๒ นกททรงยิง 

ไกทหากห'วยแผงล่กั พอเสร็ร่การฉายพระรูย่แล'วเคนทางฅ่ยึไย่ 

เวลา 0*.๕๔ น. ถงเรยวท'ายว่ง้หมก มราย•รเรมาคอยช่วยรงเริอ 

เวลา 0๖.๕๕ น. เรอครุฑท่ทรงถงหากสะย'าเยึนทฝระท่ยแรม พอ 

เรอพระทนงมาถงไย่รกใ'ห เท่ย ยฑท่าย่ระท'ยแรม ท่หาคสะยทนนอ ย่ 

ทางผงซ'ายของแม่นำเยึนหากทรายย่นกรวกใหญ่ แลำเสกรเริปึ 

ครุฑเล็กก่อไย่อก เวลา 0๗.๕๕น. เสก็รกล'ยลงเรอพระท่นำ พอ 

เสก็รมาถง มรายภรก่ายลว'งหมกนำข!)งเล็กๆน'!เย") มาถวาย ระยะ 

ทางท่เกินมาว'นนรากกลอนไกมาหากสะยำ ๕00 เส'น กนเวลา 

๖ ช^นา??กา ๕๕ นาท่ ว่นนฅอนกิกม่ฝนฅกนิกหน'ยึยย่ระมาณ ๕ 

นาทก็หยก ย่รอทว'นนร'ธน?าสก ๔๕ ฟ. หนาวท่สก 05)๖ ?'!. หนาวทสก 05)๖ ท'. 

จากหาดสะบืาไปสองพี่นํอง 

ว่นก็กรฑ ๒0 มกราคม พ.ก็. 10๕๖๕ เวลา ๖.00 น. ถลกคน 

ย่ระรำเรอ แลำเฅรยมการอยิกเริอ เวลา ๖.๓0 น. ย่รอ?ว 05)๘ฟ. 

ออกเรอรากทย่ระทำแซมหากสะยำ (ทำยว่งัหมก) พอเรอ?'\ระทน^ 

เกินมาไกำนุ'อยหนง มฝนฅกย่รอย ๆ แก่กรู'เกิยวก็หาย .วลา ๖. 

๕0 น. เสก็รลงเรอเล็กล่วงหนำไย่ก่อน เวลา ๘.0๔ น. รอกเรอ?า 
^ * 

* 

V 



ปราสาทท้เมองสิงห์ 

* 
* 

* 

* 

* 



9 

# 



๒® 

หาดท่าผ2กรูกทธกพรนนฅรพากฅอวน ร;หว่างนเรอพร?.พ่นง์ 

ผ่านผาถง เวลา๘.๓๘ น. เสด็^ออกฑกพ่าม;กรดโกยเ?ยิเล็ก 

เวลา๘.๕๘ น. ถงเรยวฅำขล’?ร?เขคลาน ผราแฏรผากอยช่วยรูง 

เรอ เวลา๙.๐๓น. ถงฅำยลย่ากกเลน เวลา๙.๐๘ น. เรอพร?ทนง 

เทยยท่า ทฅำยล{เากกิเลนทางิผงขวาตรงหาดทรายย่นกรวกโหฌู่ 

เพอใหกนร^ย่ร?ทานอาหาร แล"วเสล็รข'าผฟากไย่ย่ร?พ''ลทาง 

ผง'ข้"าย เวลา ๙.๙๕ น. เสล็รกล'!)ลงย่ร?ทโแรอพร?ทนํ่งี ผรา!)ฎร 

ตำยลฝากกิเลนนำไข่ต?พายน^, ส"ม, แล?ของอินๆ มาถวาย 

เวลา®๐.๒๐น. นายร"อยเอก ชุนแก'วกำแหง นำนกยงทไย่ยิงได้ 

ผาถวาย ตำยลฝากกิเลนนผืย"านทงสธงฟากแผ่น^ แต่ทางผงซาย 

มย"านมากแล?มว่กอย่วำหนิง เวลา®๐.๒®น. ออกเรอพร?ทนง 

รากตำยลฝากกิเลนเกินทางต่อไฝ แลเห็นเขาท่าม?เกิออย่ฅรง 

ห'วัเริอ แล?เขาสามพร?ยาอย่ตรงท"ายเรอ ถ่ดเรากตำยลฝากกิเลน 

ชนไย่(ด้งหนํงกิงหากแหลมเย!นหากกรวดใหญ่อย่ทางผ่งซ๎าย เวลา 

®®.๐๘น. ถงเรยวท่าม?เกิอ มเกา?เล็กกลางนำ เรอตำงเกิน 

ทางร่องผงซ"ายพนทฅนเยึนกรวก พอพด้แรยวก็ถงยำนท่าม?เดอ 

มแพกนอย่ทางผงขวาหนิงหล'ง เวลา®®.๓๒น. ถงเรยวแก่งไผ่ 

ยางแห่งมเกา?กลางนำ ยางแห่งเยนหาก * เวลา®®.๕๕น. ถง 

แม่น^กำน เยึนหาดมช่องเยึนช?วากเขำไย่ทางผงขวาเท่าน^ แล? 

เห็นเขาท่าม?เด'ธอยุ่ตรงทำยเรอ เวลา®๒.0๐น. ฝรอท๘๒ฟ. 

* 



๒'1(53 

เวลา®เย้.๑ชิ:น. ถงเขฅเมิชิงสิงหเยึนยาไผ่ท!นน ฝนฅกย่รป็ย'ๆ 

แฅ่ครฺเกขวถ็หาย. เวลา®๒,ย้ชิ;น. เริชิหร2ทน^เทยยท'าซิงงทาง 

ยานเหิชิงทำไว้สำหรโแสก็รขน!:]ระ;พาสเมชิงสิงห ชิย่ทางผงชำย 

ขธงแม่นำ เสก็รขนทรงพระกำเนินไ!:]ฅามทาง เพอทอกพระเนฅร 

เวล'®๒.๔® น. ถงเผองสิงห กงมแฅ่รู!]เคำโ(*1รงพอท!ะสำเกฅไก 

ว่าเยึนิเทวสถานเท'านน รูปกำแพงและประฅเยึนสิลาแลง เมอ 

ประท'ยทนม่ฝนฅกปรอย ๆ แต่กรู'เกยวก็หาย เม่อเริอพระทน^ 

เ!ำนายมาถง เสก็!ขนแลำให้เริอโนกระยวนทงหมกล่วงหนำไป 

ก่อน คงเหลอไว้รำเสก็!แต่เริอพระทนำก่ยเรอพายเลก ๆ เท่านำเ 

เมอถงเผองสิงหพรำผกนแลำ เวลา'®๓.0๐ น. โปรกให้หลวง 

■ประกิยเรู"! ฉายรูป ระยะฑาง!ากท่าฑขนมาถงเผองสิงหประผา'ณ ®::* 

เสว้เ เวลา®๓.๐๘น, เสก็!!ากเมองสิงห้ เวลา®๓.๒®น. ถง 

เรอพระทนำออกเริอเกนทางต่อไป ผ่านหากเมองสิงทอยำางผงซำย 

เหนิอท่าทเสก็!ขน เวลา®๓.๔®น. ถงเรยวฅำยลแม่กระยาน 

เย็นเรยวทผนำไหลแรงทสกใน!ำพวทเรยวทผ่านมาแลำ ยรรกา 

เรอทงหมคฅำงใชว้ชิอกผกเขำกำต่นฅะไคร้น่าสาวกงขนไป เวลา 

น. พนเ?ยวทเชยวทสุคแฅ'ยำคงไหลแรงอย่ยำง ทางผง 

ซำยม่ยำนคนอย่ * ถ'กัขินไปหน่อยทางผ่งชวามหำยเรยกว่าหำย 

แม่กระยาน,ถ'ก!ากปากหำยมามเกา-กลางนำ เรยึเกินเลยยทาง 

ร่องรํ่ม1ฃำย เวลา®๔•๒๐น. พนเรยวแม่กระยาน ถงฅำยลหากชาว 
* 
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* 
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๒๓ 

ทางผงขาามแพ*^เนอข่ ๕ หล่ง การทำผาหากินก็่กอการฅ็กไม้ เวลา 

พิซ้.๑0 น. กิงยำนหนธง!!ริปึใฅยำนลงผาม้หาก!^รายใหญ่ ธขู่ 

ทางผงซายท^สิน เวลา พิ๕.๒๐ น. ถงเรยวฅำยลสองพนธง เวลา 

๐๕.๓๐ น เริอพรเ:ทน^เทยยท่าทหากทางผงขวาฅำขลสองพนอง 

ทยำนเผองใวำา^ผงซำยฅรงขํำผมหนำผาสองอ'นเรยงกน ระ:ยเ: 

ทางเกินราไ)หากสะ:ยำผาสองพนอง๕0^ว๕เสน กินเวลา๖ ชวนกิพักา 

๕๑*นาท เวลา ๑๖.๓05) น. ผพวกชาวยำนหากสองพนำ)งนำชอง 

รำ!)ระทานเลก ๆ นำย ๆ มาทลเกลำ ๆ ถวาย พวกชาวยำนททำ 

มาหาเลยงชพในฅำยลนก็่กิอการรำรำงฅกไม้เขนสำกำไ] เวลา 

๑๖.๕๕ น. เสก็รลงเริอเล็กไอี!!ระ;พาสคามลำนำ สิงเวลา๑๘.๒๐น. 

เสก็รกลำเรธพระทน^ เมอเสก็รกลำมราษฎรนำของมาถวายอก 

วนนอากาศครมเย็นคลอคว่ำ และผเมฆฝนกรม อีรอทสำหรำ 

วำน รำนทสุด๙๓ฟ. หนาวทสุก 05)๖ ฟ. 

จากสองพนองไปลุ่มสุ่มใหม่ (วง่โพ) 

วำเสาร์ทํ ๒๑ ผกรากม พ.ก็. ๒๕๖๕ เวลาเชำ!เลกกนแลำ 

เครยมการออกเริอ เวลา๖.๒๐น. เสก็รลงเริอเล็กล่วงหนำไ!!ก่อน 

เวลา๖.๓๐น. ย่รอท05)๘ฟ. เรอพระทนำ?เละกระยวนออ!)รากท 

ประทำแรมคำยลสองพนำง เวลา ๘.๒๑ น. โย'รกเกล"ำ ๆ ใหำอก 

เรอเล็กททรง!]ระทำผา ทหากหนอง!]ลาไหลทางผงชวาทอกพระ- 

* 

* 
* 

* 

* 



๒(^ 

เนต^การฅชิาน แลรไหคนในเริ!)Iลกร่ย!]ระทานอาหาร เวลา 

๙.๓๓ น. เริอพระทนง์ผาถงหากหนอง!)ลาไหล และไหโริอท'งหผก 

1อกทหากหนอง!]ลาไหลเพอไหคนพ“กืร่ย!]ระทานอาหาร แลนสก็? 

ลงย!ระท'!แริชพระทนง แลเห็นเขาน'อยยางโทนอย่ฅรงท'ายเริอท้ย 

และเขายอผอย่ทางท'ายเริอขวา เขาท^สองลูกนอย่ทางผงขวาท'งัสิน 

เวลา๙.'13๕น. ออกเริอเกินทางต่อไ!] เวลา๙.๕๙น. ถงถาฅาหยก 

ถํ้านอย่ทเชงเขาทางผงซ'าย ฅรงเริปึอย่นเห็นเขาหนอง!)ลาไหลอย่ 

ฅรงทกยเริธ ไฝรกไห้ รอเริอพระทน^ทฅำยลน แล'วไห้ท่านชายลงเริอ 

เล็กไฝทอคพระเนฅรถำฅาหยก เยึนถ^ฅนๆริผนำเท'านน แล'วหลวง 

ฝระกิยเๆฉายรูฝ เวลา^0.00น. ท่านชายกล'!)ถงเริอเคนทางต่อ 

ไฝ เวลา ชิ)0.๑๐ น. ถงํเริยวฅำยลรำผะแน เริยวฅำยลนแกยและม 

หินก'อนโฅ ๆ ริผ^งท^ทอย'ไห้น^ห็ผ ถท้เวลาขาล'องเลยวไผ่กิอา?ผ 

อ'นกรายไห้ พอพ'นเริยวล็ถงฅำยลว'งัรำมะแน แลำโฝรดไหหล'วง 

ลงเริอเล็กล่วงไฝคอยถ่ายรฝววกระยวนเริอ เวลา 

๑๐.'13๗ น. ถงท่าหนองหินต่อ?ากฅำยลหนองหินไฝล็ถงแก่งอำย 

หิคไยนเขฅแกนก่นระหว่าร'ธำเภธ?'งหว”กกาญ?นยริ!เยอำเภ■อสำขละ 

เวลา ๑๑.๐๗ น. เริอพระทนงขำผแก่งอำยหิก เยึนทคกงอ ยาง 

ตอนเยึนกรวก ยางต่อนเยึนหินก'อนโฅๆ?ผนำ ยางฅอนนำแรงแล 

ก่อลำยากก'องไช'เชธกผกเขำก่ยต่นฅะไกรินำแลำสาวกิงขินไฝ แล 

เห็นเชาอำยหิกอย่ทผงขวา เวลา ๑๑.๓๑ น. พ'นเขตแก่งชำยหิก 

ฝระกิยห็ ๆ 

* 



๒ข้; 

เวลา(ะ)®.๙:0 น. ถงย^นท่าควาย เวลา®๒.0๐ น. ม่รอท๘๘ ฟ. 

เวลา ©๒.๒® น. ถงท่าข''เง เวลา ๑๒.๙๙ น. ถงว'งซ''านผนำ 

เขยวเยึนฅชนๆ เวลา ©๓.®น. ถงถํ้ท่เขากระแฅ เวลา ©๓. 

๒๙ น. ถงท่าผช่วย เวลา ©๓.๙0 น. ถงย'านยายสร'นร'าง ม 

หาคกรวกใหฌอย่ทำงผงช่าย * ฅำยลนมเรยว ๒ แห่งในระยะ 

ห่างก่นหน่อย เวลา©๓.๕๘น. ถงเรยวท่ากระทุ่ม ทเรยวนมท่า 

อย่แห่งหนงเรยกว่าท่ากระทุ่ม แลเห็นเขาขางผอมอย่ฅรงห'วเร้ธ 

เวลา®๙.©๙ น. พนเรยวท่ากระทุ่ม เวลา©๙.๒0 น. ถงย่ากห'วย 

ลุ่มสุ่มโหฌู่ พอพนฝากห'วยชนมาหน่อยแลเห็นเขายาห่ามธท่ฅรง 

ห'วเ'?อ เวลา©๔.๓๗ น. ถงย'านลุ่มสุ่มเก่า ฅำยลนเรยวยาวมาก 

แถวกลางเรยวแลเห็นเขาช'างผอมอย่ฅรงห'วเริออก เวลา ©๙.๓๙น. 

เวลา ^2)๖.0๒ น, พนเรยว เวลา ๑๕.๔-๒ น. ถงห'วยล่มส่มนอย 

เร่อพระท่นงเทยยท่าท่ฝระท'ยแรมตำยลลุ่มสุ่มใหม่ (หร่อตำยล 

ว่ห่ไพ) ท่หากผงซ'ายฅรงนเห็นเขายาห'ามอย่ฅรงห่ก่เรอและเห็น 

เขาข'ก่งผอมฅรงท'ายเรอ พระศรสุวรรณคิร (เช่ยงโฝรย เสลา 

พำธ) นายอำเภอสาขละ นำพวกกะเหรยงและขมมาทำงานและ 

ผาคอยรยเสค็รตำยลทเริยิรธกน ทางผงขวาผแพกนอย่หลายหลา 

ทางผงซายก็มยานกนมาฅาฅกไม'เหมอนก่น* คนตำยลนโกยมาก 

เยืนม'อฌและขผุไทยมน'ธยคน ระยะทางรากตำย&สองพน'องถิง 

(4 



๒๖ 

ฅำยลล่มส่มใหม่ (วิงโพ) ประมาณ ๔๕๐ เสน สนเวลา ■๔ ข^นา??กา 

๔๐นาท ' เวลา๐๖.๔๐น. เสก็?ลงเรชเล็กไฝประพาสทามลำนำ 

ถง®๐.).๔๓น. เสก็?กลโแริอพระทนง ม่พวกกะเหรยงชงไคทราย 

ว่าเกินทางมา?ากยำงฅรวมท'งัหฌิงชายประมาณ ๔๐ กินน่าขธงมา 

ถวาย ม่เนธหผูยา, เต่า, ชน, ไกพ้'า, และขธงอน''' เวลาคํ่า 

พวก กํะเหรยงท^หญิงชายเล่นการเต่นรำและข์ยรองฅา?.■ภาษากะ- 

เหรยงถวายทอกพระเนฅร ประมาณ เวลา เอ๒.0๐ น. เศษ?ง'เลิก 

ว'นนปรอทรอนทสก ๔๓ ฟ. หนาวทสุก 0^ว๐ ฟ. 

จากลุ่มสุ่มไปหาดวิงใหญ่ 

ว'นอาทฅยฑ [อ๒มกราคมพ.ก็.!อ๔๖๔ เวลา ๔.0๐ น. ปลุก 

คนฅินแลวิให้'ไฝเอาอาหาร แลวิเฅรยผการออกเรอ พอเรอครำ 

ทหาร?'ายเสยยงแลำ ใหำอกล่วงหนำไปก่อน และต่งแต่ว่นน 

เยึนฅนไป เมิอเรอครำทหารไก?' ายขำวให้'ทกลำแลำ ให้ล่ วงหนำ 

ไฝก่อน เวลา ๖.๓๐ น. ปรอท๗๐ ฟ. ม่หมอกฅกเล็กนำย คน 

น่าทางทมา?ากฅำยลสองพนองชินทฅำยลนิ ำว่าราชการ?ำหว่ก 

?'คคนมาแทนใหม่ ว'นนทรงประชวรเยืนไขไปเล็กนำย ออกเรอ 

พระทน๖ากทประท'ยเ^มลุ่มสุ่มใหม่ เวลา ๖.๔๘น. ถงเรยววำโพ 

ยางแห'งทนำ^กไหลไม่สู้แรง ทฅนล็แรง เยึนระยะย 

๐๓ น. พนเรยววำโพ เวลา๗.®๖น. ถงเรยวทำยอำยแป'รก แล 

เวลา ๗. 

* 



๒0:9 

เห็นเขาย''!ฑ้มอย่ฅรงห่วัเรธ เรยาธ'ายแฝรกนม ๓ แห่งธย'ในร2ยะ 

ห่างก่น เาลา๙.๒ข้)น. โ):]รกเกล'าๆ โห่ห่านซุายลงเรธเล็กล่วง 

หน'าไ!!ก''ธน เวลา ๘..®0 น. เร้อพระทน^รอกทหากทางผงขวาฅรง 

ข'ามก่ยถำชน ถํ้านธย่ทเขาถาชน*เขานเขนเทอกเกยวกโเกยเขาหมา 

เริธพระทนํงีร!]กให'ห่นพห่!ร'!!!]ร^ทานอาหารเซ'า แล'วเร'านายเสกร 

ไ!]ย่ระพ''สถำชน และหลวง!เระกิย^ ๆ ฉายรฝทถำน่น เว*ลา ๙. 

๘:®*น. เ1^อพร?ทน^ออกรากฑพ'กเคนทางฅ่อไ!] พอพ'นเฃฅถำชน 

ก็ถงเรยวท'ายเขาหมา ฅรงทนแลเห็นศิลาทว่าเขนร!!กล'ายสน้ขัเ 
อย่ยนเขา เวลา®0.๓©น. ถงเร้ยวหินนกกระฅ'อยเยึนเรยวคกงอ 

ทาง^งขวาเยืนกรวก ทางพซ'ายเยืนหินก'อนโฅทรมนVธย่ห็ม แห่ 

ระยะท'’งไม่ยาวนำ เวลา®๐.๘๒น. ถงเรยวหินกาก พนทเยืน 

หินดาล ถ'อก^ไม่ใคร่อย เวลา®®.0๐น. พ'นเขฅ เวลา®๓.®๘:น. 

ถงหน'าเขากวาง แลเห็นศิลาอย่ยนเขาก'อนหนงสมมศิว่าเยืนฅ่ว 

เขาหมาอย'ทางผงซ'ายของแม่น่า เขากวางอย'ทาง^งขวา กวาง 

เ.ม'น^ตอนนกกเกยวมาก ทำให'แลเห็นเขาท'งสองลูกนอย'ข'างหน'า 

ขำงหล'งัเ!]ลยนก'นย่อย ๆ เรอห่องเกนเล็ยยทางผงซำย เพราะทาง 

ผงขวาคนเซากวางนมหินใต้น่าออกผาไกล - ห่ายลหนำเขากวางน 

นาก่แรง].ยืนเร่ยวเหมอนก'งเ เวลา®®.๓๐.น. พ'นเรยวและห่ายล 

หนำเขากวาง เวลา®®.๘๐น. ถงเ.รยวพม่า ทางผงฃวาเยืนหิน 

ผงซำยเยืนกรวก!]นทราย ทางผงนมชำงยืาลงมากินน่า 'อน 0^) 9/ำ 9 •//ว V 

/, I \ 

* 



๒๘ 

ย่อย") ถงานนเห็นรอยเท'าใหม่") ต่อไฝมองเห็นเขาพไครัเก่าอย่ตรง 

ห่าเรอ เาลาพิ๏.ซ้!ชน. ถงเร้ยาพไคร'เก่า พนททาง^งชาาเยึน 

หินทอย่ใฅ้นำก็มาก ทางผงซำยเยนกราก ทฅำยลนแลเห็นเขา 

หมาอยู่ทางทำยเริธ ก่กั1ากเรยาไฝเรยกา'าฅำยลพไกร ทนแต่แรก 

ว่ามคนมาอยู่ แต่เกยานไม่มเลย ทางผงขวาของแม่นาเห็นเขา 

พุไกร" แล2เห็นเขากวางอยทางทำยเร้อ เวลา.©๒.0๐ น. ฝรอท 

๘๒1'\!. เวลา©๒.๐๓น. ถงเรยาพุไคร้ใหม่ เยึนเรยายาาต่อ่ก่น 

สองเรยว มรเ;ยะห่างก่นนิกหน่อย ตรงทย่ลายเรยานผหำยอย่ทาง 

^งขวา เร้ขกว่าหำยพุไคร้ ฅรงทนแลเห็นเขาชำงพอย่ฅรงหำเริปึ 

เวลา©๒.๓๐น. พำแรยาพุไกร้ทงสองึเรยา เวลา©๒.๓๒น. ก่ง 

ตำยลช่องแคย แต่ทางเร้อคงเกนไก'สะกาก เวลา©๒.๓๙น. ก่ง 

หำยคก็เกระไก อยู่ทางผงขวาของแม่นำ พอพ'นรากฝากหำยมาก็ 

ถงเรยวคำเกระได เยนเรยวทพนทเยึนกรากฝนทรายธรรมกา พอ 

พำแรยามาก็แลเห็นเขาเขยวฅรงท่าฅะกำอย่ฅ์รงหำเริอ เวลา ©๓. 

๒๐ น. เรอพระทนำเทยยท่าท่หากทรายตำยลวำใหญ่ ทางผงขวา 

ของแม่นาเยึนหากใหญ่ เหนอรากหากนไฝทางผงเก่ยวกำแยึนท 

เางใหญ่กาำง ลานทางผงซำยมหากทราย แลำพากฅอวนน่าฝลาท 

ร่ยไก'ผาถวาย โกยม*กเยึนฝลาฅะพาก ระยะทางรากตำยลล่มสุ่ม 

ผาถงหาควำใหญ (^00 เส'น กนเวลา ๕ ชานาฬิกา©๖นาท ผ่าน 

ตำยลนำเชยาเรยกว่าเร้ยา มซอและไม่มชิอรามทำหมก ©๙: แห่ง 



เอ 

เวลากํ่าเฑนาย ตรงเล่นการเฅนรำ อย่างท พวกก2เหรยง เล่น ถวาย 

กำยลล่มสุ่มใหม่ เวลา 1อ0.00 น. มฝนฅกม่ระ!]ราย แต่ไม่ช'"ก็ 

หาย ย่รอทวโเนรอนก็สุก๙๒ ฟ. หนาวก็สุก ๗๗ ฟ. 

ชากหาดวงใทญ่ไปพุทืองชก็ง 

วโเร่นทร์ท ๒๓ มกรากม พ.ก็. ๒๙๖๙ เวลา ๕.๓0 น. ’ย่ลฺก 

ก็น&'ระกำเรอ เขำว่นนอากาก็คร^ผมเมฆเต็มทไ)งพ'า เวลา ๖.๓0 น. 

ย่รอท๗๘ฟ. ออก1ากก็!]ระท่ยแรมกำยลหากว”งัใหญ' พอเรอพน 

หากผาก็ถงว”งัใหญ' เมอพนว”งืใหญ' ก็งถงเรยวห”วว”งใหญ' เยน 

เรยวไม่สุ่ยาว และพนก็เยึนทราย!]นกรวก พอพไเรยวห”วืว่งใหญ่ 

มาก็ถงเรยวท่าฅ":ล มเกาะธย่ทางผงซไยเรยกว่าเกาะฅาเลก เรยว 

นเยนเรยวก็นาฅน พนเยนกรวกแต่เร้อไม่ฅก เวลา ๗.๐๘น. กง 

ยำนว'งัใหญ' มยำนกนอย่ท”งสองฟากแม่นำ เวลา ๗.0๒ น. ถงเรยว 

พนท่เยึนกรวดมหำยอย่ทางผงซำยแห่งหนิงเ'รยกว่าหำย 

เวลา 0!!).๓0 น. ถงเรยวชกมะเพอง 

มเกาะอย่กลางนำเกาะหนิง แต่เรป็ฅไงเกินทางร'ธงผงซำย และ 

มหากๆ หนงเรยกว่าหากชุกผะเพอง พอพนเรยวน เวลา ๗.๕๗น. 

ถงเรยวท'ยฅอง เยืนเรยวขาวกกโกำ ทา'*•ผงขวามห่นมาก และ 

พนก็เยนกรวด มหำยๆ หนงเรยกว่าหำยทไฅอง และเห็นเขาแซง 

(เขยว) อย่ฅรงห่วเรอ (เย็นเขาโกกอย่ลกเกิยว) แลเห็นเชา 

หำยกุง 

กุง เวลา 0'า.๓๐ น. พนเรยว 

3 
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เวลา ๔.๒0 น. พนเรยว พ!)พาแรยวผา .ร' 
จํ -4 

ซางพ!!ย่ฅรงท'ายเร้!) 

ใ{น่'อ'แ แลเห็นเขาแซงอย่ฅรงห'วเร้ออก เวลา ๘.๓น. ถิงเริยว 

ท'าเสา เรยวท่าเสานคกงอ มเกา:กรวก!]นทรายอย่กลางเกาะหนิง 

แล:ทางท่านเมองเอาเสาผาก่นน่าไว้ ฃาขนนเลยวงอลำยากมาก 

เวลา๘.๘:๒ น. พนเรยว เวลา๘.๘:0'^ น. ง.ฃีกเริอพ่ร:ทน^เหนอ 

ท่าเสาเพอใหคนพ'กร'ยย่ร:ทานอาหารเซ'ว้ เวลา๘.๕•๖น. ออก 

เรซงากฅำยลทงอดนเกินทางท่อไม่ พอเริอพร:ท่น^เกินผาไกิ'หน่อย 

หนงกถิงห็นสำเภาเยึนหีนช:โงกยนออกมางากผงซ'าย แล:เห็น 

เวลา -®๐.0๗ น. ถง เขาเชยวซิงอย่ท่ายลท่าฅ:กวอย่ฅรงห่วัเรอ 

แก่งสารว'ก พนทยางฅอนมเกา:เยืนทราย ยางตอนเยึนเกา:หิน 

แล:มหินใฅน่าหลายแห่ง ยางตอนต'องโข'เชอกผกก่ไ'ฅ'นฅ:ไกรนำ 

แลำสาวคงขนไย่ เวลา ๐0.๓๕น. พ'นแก่ง แก่งสารว'กนกกงอ 

พอพ'นแก่งก็เลยวกิง ผหำยอย'ทางรํก็งขวาเรยกว่าหำยสารวไ ท่ 

1า 

ซ! 

ไยพนแ1เงแเดขง่^เน่ มทง่บยบก เงผำ๚ม่ แง่บ!)0 แาง่บด มม่ 
.'^ หา- * 

เก่งนตามงดหมายเหฅม่ร:พาสไทรโยก ยโ'').ก็.ย๘:๓® กลาว' 

น่ากลไอ'นฅราย กอถำล'องเรธผาถงหไกฺงไม'โตไม่ล่อยเรอยลงม 

แลำอางง:กร:แทกกไหิน!'เลางน่าไกิ พอพ'นม่ากหำยมาหน่อยหนง 

ถงเรยว เรยกว่าเรยวหไแก่งสารว'ก ■พนท่ตนเย็!นกรวกกำ!นๆ 

แต่เรอไผ'ตก พ4พ'นเรยวหไแก่งสา:วไ!มาหน่อยหนงก็ถงเรยว 

เกา:ก:กล: มเกา:อย่เกา:หนงเรยกว่าเกา:ต:กล: แต่อยซดกไ 

ผง'ชวามาก เรยวนนำไม่ส้เชยวนก เวลา.®®.๐๓วน. "ถงหำย 
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ข่ากแซงใหญ่!!ย่ทาง^งซฯยขธงแม่นํ้าเยืนสำธารเล็ก ๆ เหนธขนไม่ 

หน่อยทางผงขวาม่กนผาฅํดืไผ้ ผย"านเห็่นอย่หล่จึหนิงเรยกว่าย'าน 

ะกวใหม่ พอ'ท๎นย"านนขนผาหน่อยล็ถง หินสิงไฅ 
-. /. * .น:ธ 

ท่าฅ เยึนหิน 

ส่งเกฅพอเยนเก"ารูย่สิงหอย'ย"าง อย่รผผงขวา หินนเยืนทส่งเกก 

ของ ผ้ท12เกินทำงข"าผพท"!]งช"างใฝ 

เพรา2นทํทํคำยล 

กอถหิเมินำพอกกเยยอกหินน่ 

แล"วเร้อ12ผำนคำยลพุท"องช"างไย่ไม่โก"เลย 

ท"องขํ"างยืวนอา1ทำใหิ’เริอล่ผไกิ’ ถ"ามนำน"อยหริอท'วมเลยไย่ก 

ไฝไกิ พอพ"นหินสิงโฅมาหน่อยหนิงกถงคำยลทํเรยกว่าย่านทำ 

ฅ2กว่ เริอก"ธงเกินเล็ยยทางผงซัำย เพรา2ทางกลางนาไย่ทาง 

ผงขวา ยางคอนตนเยืนกรวกํ ยางคอนม่หินใฅนำ ทํใผล'พ"นนำ 

ล็ม ถ'กเ1ากย่านนไย่หน่อยหน่งล็ถงทำผ2เคอยายกรอย'ทางผงขวา 

ผก"น่ผ2เกออทมพรอย่ฅ'นหน่ง ผยืมอย่ยนกิง ๒ ยืมกลำขยายศร 
ม่ ญ่’ ทํทํ.^ '.. ำ’ ^ทํ .^ทํ.^ ำ ทํ ' 

ชาวยานเรยกกนวาทาม}เกอยายกร ทางผงซายเยองกนกยทา 

ม2เกอยายกร เยืนทำทํเรยกว่าทำฅ2กวเยืนทํ ๆ เสค็1ขนย่ร2พาส 

เขาพำ เวเซา 0๑.ซ็เ๘ น. เรอพร2ทํนำเทํยยท่าทํกำยลทำต2กำทาง 

ผงซำย เวลาพิ:'!.0๓น. เสก็11ากเรอย่ร2ทโแกำอหามไย่ยำเขาพำ 

โกยทพงล็อย่ร2ชวรโข เวลา®๒.๓๙น. ถงทํนำกก แลำเสก็ริ 

ย่ร2ทำ)แล2โย่รคเกลำ ๆ ให"หลวงฝร2กิษญ่ๆ ฉายรฝววนำกกแล2รม่ 

กน ร2ย2ทาง1ากทำฅ2กำทเสก็1ขนมาถงพน ๕๖ เลำ* เขานกาม 

พร2ราชฺน่พนธเสก็1ย่ร2พาสไทรโยก เรย!'!ว่าเขากร2แก แล2ม่ 

* 
* 
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น"•ฅกงาผ ก'ยมคอกไม้’น่าซมน่าเก็ยมาก แฅ่ย่คนผแฅ่นำฅก ส่วน 

คปึกไม'กไม่มเส่ยเลย เยึนเขาทรายย่นม่นนำฅกเยนซน ๆ น่าคู 

แล2ซาวย่านเรยกก'นในม้ร1ย่นนว่า เขาย่าไเส ย่าฅามทางทเสกใ 

มาก็เยึนย่าไผ่โย่ร่งแลเ:ไม้เย็คเฅล็คเท่านน เรยกกโเว่าย่าแส เวลา 

^?^๓.๕0น. เสค็ฑากเขาพ่งแลำย่ร2ท่ยเกำธิหามกล่ย เวลา®๔.. 

เย๘-น. ถงเรอพระทน^ม้ชาวยำนนำนกยงมากวาย เย นก โย่รค 

เกลำ ๆ ย่ระทานเสมาพระรูย่และเสปึแก'ม้นำถวาย เวลา®๘.๓0 น. 

ออกเรอพระทนส่ฑกตำยลท่าฅะก^เคนทางท่ปึไย่ พออธกเรปึมาได้ 

ทน'ธยพนงก็ถงตำยลหินใพญ' ผแฅ่หินกำนโฅ ๆ ธย่ฅามผงซำย 

ชองแม่นำเท่านน พอพนตำยลหินใหญ่มาก็๋ถงหำยแซงกำนอย่ทาง 

ผงซำย 

เถงตำยลหินใหญ่ ผแฅ่หินกำนโฅ ๆ ธย่ฅามผงซำ! 

ท่านน พอพนตำยลหินใหญ่มาก็๋ถงหำยแซงกำนอย่ทา 

หำยนไกทรายว่าย่ลายรกทเขากระแต (เขา?'เง) เวล 

หนำแลำไม่มนำไหลเลย ต่อหนำฝน?งระม้นำ ทฅรงย่ากหำย 

ออกมาม่เกาะอย่เกาะ® เวลา®๕.0๓ น. ถงว่งักระแระ ทางผง 

ชวาของวำเย่นหินกำนใหญ่ๆ ทางผงซำยเย่นหาก ก่อนถงวำ 

กระแระมเรยวเรยกว่าเรยวทำยว่งกระแระ พอพนวำกระแระมาก็ม 

เรยวอก เรยกว่าเรยววำกระแระ พอพำแรยวมาแลเหินเกาะขิย'ทาา 

ผงซำยเกาะ ® เย่นเกาะทรายย่นกรวกมฅนตะไกรนำขนมาก เรยก 

ว่าเกาะนายกอง เวลา®๕.๘๕ น. ถงเรยวทำยตำแย่รอะ มเกาะ 

อย'กลางนำ เรอกงเกนได้ทงสองทาง แค่ทางซองผงขวาดิกว่า 

ทางผงซำยเพราะเย่นทางตรงไม่เลยว พอพำเรยว?!ำยฅำเย่รอะ 



ซี^;' ^{.^ .เ4 ^44 

■•^'‘.* ช่เ. 

^■"^® 

* 

* 0 
* 

* 
* 

* 
* 

* 

* 

พท
’อง

ช่า
ง 

กำ
ล่
งเ
สด

็จ
ไป
ทอ

ดพ
ระ

เน
ตร

 ณ
 ท
นไ

เ 



เ^ 

‘ * -- ''^. 1 

'*•^ V 

V 

‘■- '^. 

•^ - . 

. - . 4. 

•ร ^ - 

ะ;5 

.\ •^ . •.‘ะ ^ "* ' ' V" ' 

* 

^.,.-.'. X•,^.***^ 

# 

* 

* 

! 

^ 1 

V* 

1. 

I 

I 

* - 
* 

* 

* 

I. 

* 

* 

( 

0 



๓๓ 

มาหน่อ?]ทนงก็ถิงเรยวฅ๎มเฟ่รอะผหีนสธงกองในร2ยะใกล ๆ กน อย่ 

ซิกผงขา" เรยกว่าฅ่วัฅมเฝรธะ เวลา ชั.๖.®๔,น. ถงท่าทิน ม 

หากเล็ก ๆ อ?ว่ทางผงขวา เยึนท่าทิมผ้ฃนไย่เก็อทินล'ยมกทิเขาอพน 

ระยเ:ทาง เยมากนเวลาฅง 

ระเยิด 

ว'าเยึนทินล่ไ!ทิดทิคทิสุกในลำแผ่น่าน 

®๒ ชั้วนา?ซิกํว่ •นอก1ากทิเซ็นหากนแลน่ทางผงขวาเยนทินโฅ ๆ 

ธย'ฅารเริม!!งและทินกาลมาก ร่องตางชั้งขว"แร'ธ้เดินไผ่ไก ทิน 

ท'เขนกรากกอนใหญ่ ๆ เริธฅำงเคนทางร่อง?งงซ!ยและริมเ{ฑะ พอ 

พนเทิยวไย่ล็ถงท่าแคกงา อญ่ฑงผงขวาชองแผ่นำ ทิคนมาฅงตก 

ไม้ไผ'อย่ท่หล!หาก เวลา®0ง.๐®น. ถงเรยวแก่งระเยิก มทิน 

กม้นโต ๆ ริมนำมาก แล■ะมเกาะอณ่กาะ ® เรยกว่าเกาะแเา'ง 

ทางเริอเกนไม'ลำยา!■แพราะเยินเรยวสน ๆ และไผ่คกงอ 

พ0พนเริยวเกาะแก'งระเยิคมาล็ถงเกาะท!ยทำงชำง ทิตรงนแลเทิน 

เขา0พนและเขาว!กระแริะซอนกนอย่ทางทำยเริอ 

ระเยิคเย้'องทางซำย *เขาทงหมกนอย'ทางผงขวา 

ซิงพุนารำนอย่ทาง?]งขวา มหนาผาพ!เยินทินกำนโฅ ๆ ส่วนทาง 

ผใ?ซำยเยินพนำตกธรรมคา ตกริากเขาทรายย่นย่นเยิน.ชญ่ๆ ตาม 

ริกหมายเหฅฝระพาสไทรโยกกราวก่อนว่างามน่า 

น่ำยไย่มากเพรา?เยินหนำแล! ทฅำยลน่กำหนำน่า ๆ อยู่เพยงยอก 

งเนแลวเร่อเคนลำยากมาก เพราะมหนทงสองทาง,ทำให้น่ายวน 

และเขาแกง 

เวลา ^๗.๔๓ น. 

^ 
คู แฅยกนนาฅก 

* 

% 
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ธาใทำให้เริ!!ล'!ง่ 
VI ^ 

ก ถ๎า1ท่'!^เส^]ทเกย'นลย เริ!!อานกินดำ'ศลก 

ทางนำยวนไย่ใกิ’ . แล๎วเริ'อหนทน๔ทยยท่าททากทางผงขวาเหนิธ 

หนำรอนหน่อยฅรงทย่รงทำแร14 รงยะ;ทาง1ากหากว'งหุโทญทา 

ท!!งซาง (1๐0 เสำ กินเวลา 0^ ช่วนา}?กา ๒๙ นาท ท่อง 

ผ่านเริยวแลงแก่งรวม (2)๕ แท่งดกิย่กำ แท่มแก่งเหยงแก่งเกยว 

กอแำงสารวำเท่านำ เวลานน่าย'งัมากกไม'เยึนการลาย'กนยิก 

รากท่องโซโซธกผกกิงเริธเท่านน เมธเริอพรงทนนทยยเด่ร็ร 

เริยยรำยแลโ ไย่รกเกลำ 1 ใหหลวงย่รงดย-เ ๆ ฉายรย่กิวน'ฅกท 

พุทำงซำง เวลา ๒0.๓๐ น. มฝนฅกย่รอยๆ แลำมดัารำงย่ยิยๆ 

ฅอนกิกผผ่นฅกโทฌู่ ย่รยิทสำหรำวำนรำนทสค ๙๓ ฟ. }งนาว 

ทสก ๗๘ ฟ. 

า. 

จากพุท่อง•'เก้งไปวิงเขมร 

วำอำคารท่ ๒๕ มกราคม พ.ก็. ๒๕๖๕ เวลาเชำ!สก็่ร 

ย่รงพาสพทำงชำงทางผงซำย เยึนพุนำกกธรรมกากก!ากทหน’ 

ผาซงเยืนทรายย่นย่นเยืนซำๆ ลงมา แลงมฅำเพนแลงไผ่รินมาก 

หลำนไย่เยืนยืาไผ่ไย่ร่งแลงพนทราย แลำไย่รกเกลำ ๆ ไทหลวง 

ย่ระกิษรู'ๆ ฉายรย่ กย์โ'ห้ก็นไย่เทยวทพุน่ากกนำ เวลา ๙.๕๘น. 

ออกฑกพทำงชำงเกินทางก่อไย่ วำนกนนำร่องทผารากลุ่มสุ่ม 

ขน ไย่รกเกลำ ๆ ย่รงทานเสมาแลงเสอโท่ไย่ ผว่าราชการ 

I 
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ร!หวํ?,ไคใ”?,มาแทนใหม่ซ!แซอม เยืนเสผยนสรรพากรธย่ท 

อำเแอไทรโย(ๆเยึนคนนำร่องค ' ร่าตำยลทไคแม่นยำ คงนำทาง 

รากทิตำยลนไย่ฅลอคทางรนกล'ยถงร่งหวำกาฌรนยุร พออ!กราก 

ฑย่ระทำแรมมาหน่อยก็ถงเรยวท่วึ้ทำงซำง เยึนเรยวฑพนทเย็๚ 

กรวคกอนเลก ๆ แตํทางผงซายมหิใ-เโฅน^ยางและเย็๋'นเรยวไม่ส้ยาา 

นํก พอพา!เรยวก็ถงพฅำยเกลิงยอเยึนน’าพเล็กไหลริน ๆ อย'ทำงผง 

ซำยํแยกมารากหำยใหญ'แลเห็นภฺเขาเกลิงยอเยึนเขาเฅย ๆ เยึน 

เทอกเกยวกยเขาแกงสารวกอยทางผังชวา เวลา ซิ๐.๒๒ น. ถง 

หำยเกลิงยอใหญ่ อย'ทางผงซำยม่นาไหลเยนนำพ เวลา ซิซิ.00:งน. 

ถงแก่งละวำ นำเชยวร'คร่าวๆกำเรยวแม่กระยาน มเกาะอย่ ๒ 

เกาะแตํปิญ่ป๋กทางผงขวา ผห็นใฅนำแ ละฅาผริมผังผาก ร่องทาง 

กกยำงเล็กนำย ยางแห'งฅนพนเยนกรวก และเห็นเขาแก่งละวำ 

อก่ทางผงขวา การขำมแก่งนฅำงใฃัเชอกผกดงขนไฝยางฅอน 

เวลาซิซิ.๒๐น. พนแก่ง เห็นนำพอย่ทางผงซำยแห่งซิ เริยกว่า 

หำยแก่งละวำ เวลาซิซิ.๔:๕น. พอถงเริยวแก่งคอ เยนเริยวไม' 

ยาวนำ แค'พนททางผงซำยมห่นใต้นำมาก และกกเคยวฅำงให่ 

คนลงน่ากงเริปิ เพราะเกรงว่าระย่ะทะกำคอคะไกริ'นำและหิน แล; 

ไม'ชำนำล็พน เวลา®๒.๐๐น. ย่รอท๘๐ฟ! เวลาซิ๒.๐๘น. กง 

เร่ยวห็ากนนรเยึนเรยวไม่ยาวนำพำเทเยนกรวก แลเห็ๅ^ถำกินนรอย่ 

ทางผงซายริมนำเยึนแกวพกไย่คามลำนำ เยืนเขาหินย่นมระย' ฆา 

/ 
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แล:;สลยสต่าง']น่าก 3าถํ้า'ธชทเขานหลาขถำ เรยกฑ่ถำกินนร 

ฅรงห็วิเขามนำฅก!เย่แห่ง-& พธพนเขาถำกินนรมาก็กิงเ^ยาอกแห่ง® 

เรยกว่าเรยวห'วถากินนร มเกา" อย่ทลางนำเการ® เริ&ฅำงเกินเลยย 

ทางผ^งซำย พนทเยึนห่นกาล ถ'!!กำไผ่ใคร'!)ย่ฅองใช้กิหก!!ฅะใคร้ 

นำขนใ!]ยาง ทางซ'องผิงขวาเร้อเกินไม่ไค เวลา®'ย้.๓๓ น. ถง 

เขาถ^ผเยึนเขาสงเห่นอย'ริมน^อย'ทางผงขวา ม่ถาใหญ่ถกิ: ® เริยก 
7 กิ-ใๆกิญ่ " ''•“ข"^ -ขฺ’ กิ^ 

วาถาผ เทฌ ฅาผพระราชนพนธ่วายากถานอยสงรากพนนา ®๘ วา 

เคยวกหัเห่เย็นนกิพอยำางผิงซำยฅนภเขา พอพ'นนำพมาแลำห่กิงถกิ 

ผนำยอยำนเขาเคยวง)น แต่เยนถำเล็ก ในระหว่างเขาถำผทกิสองกำ 

นมเริยวอย'สองแห่ง ฅรงกำผใหญ่เริยกว่าเริยวกำผิใหฌ่เยึนเริยว 

ทพนทเยืนกรวกเท'านน ฅรงกำผนำยเริยกว่าเริยวถาผนำย 'พนท 

เยืนห่นกำนๆ ยางฅอน แต่เริปิเกินเลยยทางฺผงฃำยไค้ไม่ลำ!.ากน่ก 

เวลา®๓.๓®น. ถงเริชวม'กถ่อ มเกาะทเยนทน;เละเก''แเล็ก”) 

ทรงเกาะนนำต่นแต่เริอเกินไค้ไม่ฅกขก เวลา ®๓.ซ้๗ น. มฝน 

ลงเมคยเระ!]รายแต่ไม่ช้าห่หาย เวลา ®(^.๐® น. กิงน"':พสระสิมุม 

ม่นำไหลรินๆ อย'ริมแม่นำทางผงซกิย 'ทฅรง7เลเห่นเขากาผเยืน 

แนวพกอย่ฅรงทกิยเริอํ และเขาผกถ'ออกเขาหนิง เขาทำสองนํอขุ่ 

ทาง^งขวาญ่ง์สน พอพนนํไพมาหน่อยก็ถงเรยวสระสมฺม เยืนเริยว 

ซิรรผกานำไม่สแรงาำ!น่ก พอพนเรยวสระสมุมมา เวลา®ซึ่:.®02)น. 

4. 
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ถิงท่าสระสมผธย่?าางผงซ'ใยเยนตากทรายม่นกรากเลกปึยู่รท 

แท่นำ ทตาคนถำฃคลงใย่ย]ระมาณ ๒ คย1ะท’ขนำรธน ไหรยิ 
ำ 4 ^ ท่ท่’ ำ ฤ^. ท 

เรอพระทนำ แลำโย่รกเกลำ ๆ ไห้ท่านชายไย่ทยิคพระเนฅรและ 

ขกคูฅามพระราชนิพนธก็พยนารธน เวลา 0๔-.๓0 กลโ]ถงเร้ธโหฌ' 

เกินทางฅ่ธไย่ เว*ลา 0๔.๓๕ น. ถงเรยามะเดธ ยางฅธนฅน 

ยางฅธนลิก ทางผงซำยมห้นไตนำ .เยนเริยวไท่ยาวนโเ เ.ลเห้น 

เขายธมอย่ครงหำเรธ เวลา 0๔.๔0 พนเรยวผะเคธ มฝนฅกหนา 

เม็ด พธพนเรยวมะเกิธมา เวลา 0๔.๕0 น. ถงเรยวเกาะ 

ฅาโว (ตามพระ^^ ง่ |.|งI'แ;ง่ ;''1,'น‘1/เนย! เรยกวาเกาะหางนาค) 

เยนรูฝรอย'กลางนำ 'ย้ เกาะ นำยางฅธนเชยวร่กยางฅธนไท่สุโชยว 

เริอเกินทางร'ธงผงซำย เวลา 0๕.๐๓ น. ฝนหาย เวลา '5) . ย?) 14). 

พนเกาะเรยวฅาริว (เกาะหางนาค) เวลา0๕.๒๙น. ถงเรยวสธงซ'ธง 

เขายธผ มเกาะอย่ไนเรยวนิ ๒ เกาะ รมผงทางขวาม็หินกำนๆ 

รมนำผาก เรธตำงเกินทางช่องยํก1ซำยแฅ่ฅธงเลยยเกาะ แล 

เห็นเขายอมอย่?มผ้งชวา เวลา 0๕.๔-๙ น. พนเรยวสองซ่ธงเขา 

ยอม ม็พอถงเรยวฅรงหนำเขายอม ม็ห้นอย'ทางยํำขวา เยืนเร'ยว 

นำแรงไนระยะสนๆ เวลา 0๕.๕๓ น. ถงเรยวหากงิว พนทยา1 

ฅอนเยึนกรวด ยางตอนเยึนกรวดย่นทราย* พอพนเรยว เวลๅ 

0๖.0อ) น. ถงหากงิว เยืนหากไหฌ'อย่ทางผงซำยฃอฟ่แท่นำ เวลา 

0๖.๒๔ น. ถิงหินฅาแพะ เยึนเกาะหินมฅนตะไคร้นำอย่ช่ดผ-!ซำย 

มเก'"'' 

% 

% 
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ตอ’/^นหนมากถงเรยว เรยก,ว่าเ^ยาหาต9'.าแห:: พอหนเรยวมาแล 

เขายอม'ธย่ฅรงท'^ยเริอ เวลา ด๖.๕๕ น. ถ่งเรยวพุ่งถ'ธ เยึนเรยา 

เ. า ทาง^งขวามหวยเรยกว่าห'วยพุ่งถ่อ เวลานไม่มนำต่อหน'าฝน 

ว่าไาผนำ ฅรงย่ากหำยลงมามหนก'!!นโต'รมนำมาก: ร่องทาง 

เรอเกินกกง'ธ เริอตองเกินเลยยผงฃำยยางแห์ง ทางผงซำยมหิน 

เยนพ่ก และพนโตนำยางตอนมหินก'อนโฅๆรมนำก็ม พอพ'นเรยว 

พุ่งถ่อมา เวลา ^ธ๗.0๔ น. ถ่งเรยวทำยวำเฃมร ฅ&นนนำเชยวร่ก 

เ,ละลกกำย การถ'อๆไม่โกร่ถ่ง ม'พวกฃมุ๘คนซงนายอำเภอ 

สำขละรำ!มาคอยช่วยกิงเรอโท เวลา®๗.!(อ๗น. ผฝนฅกย่รอยๆ 

ย 

แต่ไม่ชำก็หาย เวลา®๗.1!อ๔ น. พนเร่ยวทำยวำเขมร เวลา 
^ ^ I 'ำ , 0— 

4 

®0ว.๓๖ น. เร่อพระทน๘ทยยท'าทย่ระทำ)แรม ทางผงขวาตำยล 

วำเขมร เยึนหากโหฌ'เร่ยกว่าหากวำเขมร ตรงขำมกำหากวำ 

เขมรไย่ทางผงซำยเยนเขาเร่ยกว่าเขาวำเขมร เย!นเขามล'คำและ 

มลายสลำน่าค มถำอย่ทเขานถำ® ตรงหำเขาไย่มน’าพไหลลงมา 

ระยะทางเกินรากพท'อํงชว่งมาถ่งตำยลวงเขมร ๓0๐ เสน เร่อเกิน 

กนเวลา ๗ ข'วนาฟักา ๓๔ นาท ตำงผ่านเรยวและแก'งทงหมก ®๘ 

เกท:'ง แก'งสำคฌทตองผ่านมาโนวนนมแก่งละวำ พอเว'หาเร่อ 

พระทนพุ่เฑยยต่า ทย่ร!ทำแรม เสร็รแลำ เสก็รลงเร่อ ก'อนโกเล่อไย] 

ย่ระพาสนำษุและถำแลำ ' เวลา®๗.๔๓ น. เสตํรกลยลงย่ระทํย์ 
รส^'^ ‘ 

เร่อพระทนำ ย่รอทว่นนร'อนทสุก ‘๔0 ท่. ห:นาวทสค ๗๖ พ'. 

# 
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จากวิงเขมรไปพุนํ้าโจน (ไทรโยค) 

วิน์ทธท ๒๕ มกราคม พ.กึ. ®๔.๖เวลา ส่:.^^10 น. ปลุกคน 

แล'วใท้ไย่ใ'กการเธาอาการมารโ)!]รรทาน พอคนรโย่รรทานธาการ 

แล'ว เวลา 0^.๒๕ น. ปรอท 05)๖ ฟ. มกมอกกลุ้มอย่ยนยอกเขาท'''แว' 

เริอพรเ:ทนVออกใากปย่ระทโแรผํตำยลว'งเขมร พอออกแอ 

พรรทน^มาใคัหน่อยก็่ถงเ^'ยวเรยกว่าเรยวห'วัว'งเขมร แลเห็นเขา 

ท่าแวัอย่ฅางริผผงซวัย พอพ'นเรยวมากถงทวักร่างอย่ทางผงขวา 

ของแม่น^ เวลา๘.๐๖ น. ถงเรยวท่าแว่ นำไม่สเชยวใโานโ พอ 

พ'นเรยวมาส่กหน่อยก็ถงท่าแว่อย่ท่ห่วัเขาผฺงซวัย เวลา ๘.®๓น. 

ถงท่าหิน เห็นเขาท่าหินขย่ทำงผงขวา เวลา๘.๒๕ น. หิงเร็ยว 

ท่าหิน แลเห็นเขานำวนอย่ฅรงหวัเริ'อ ยางแห่งนำลกยางแห่ง^:น 

ทๆฅนพนเยึนกรวกกวันๆ แตํเริอไม'ถงฅิก พอพ'นเริยวท่าหิน เวลา 

๘.๓๖น. ถงเริยวน่าวน เร่ยวน่นำลิกถ่อไม่ไคร่ถง ฅวังไซ้กงตน 
\ 

ฅะ;ไคร้นำเย็นครงเย็นกร'ว ทางผงขวาม่ห่นไฅนา พอเรอเขาเรฺยว 

ม':ส่กหน่อยแลเห็นเขาน^'วนอย่ทางผงขวา ' เวลา๘.๕๒ น. พ'น 

เริยว ถงท่าโย็ง เวลานทวังพถ่เต็มไย่กวัยเมฆ เวลา๙.®๕ น. 

ทางผงขวามเกาะเย็นหินผฅรไคร้นำชนเต็ม ยาง 

แห่งมหินไฅน^ใมอย่ทางผงซายมกรวกกวันไท้ ๆ ยางแห่งตน แต่ 

ท่น่ทางยวันเมธงไก'มาคุ้ยทางเย็นร''ธงไว'พอเริอเกินไค้ เริอตวังเกิน 

ตางร่องท่ค้ยหินไวนำเชยวใก มพวกขมุ®๗ คนช้งทางยวันเม•ยิง 

ถ่งแก'งกิกก่ก 

* 
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ไกพั■'มาช่วยคงเร'ย่ค'าย เวลา เย้5, น. ฟิน้แก'ง เวลา ๙.ย้๖ น. 

ถ-แร’ยวย๎ธงฅ (แร!เณรยกว่าห'วยข่า) มเกาะชิย่กลางน^ร'องทาง 

ผังขวาเรอเกนไม่ไณพราะผหินกเอนโฅา และทาง^ง นผหว่ย เรยกว่า 

ห'วยข่ซงฅ เริอฅองเคนทางช่องผงซ'ายของแม่นำ เวลา๙.๙๖น. 

พนเริ^^ยว ถิงชกฅาแกเวเห็นเขาแกง!เะรอมอย่ทาง^งขวา แลำมา 

ถิงเรยวท่าไผรวก เว'ลา ซี)0.๑(1: น. ถงท่าไผ'รวก เยนท่าสำหร่ย 

พวกท่กไม'ไอาไผ'ผาลง และผห'วยอย'แห่งหนง แท่หนำฝน1งระผ 

น^■เ หนำแล'งแหำ เวลา ๑๐.เย้(^ น. ถงเรยวแก่งแะรอม เยน 

เรยวพนเยึนกรวกย่นทรายเยนเรยวสห็! ๆ พอพ'นเรยวผาหน่อยห็ถง 

แก่งย่ะรอม แก่งนมเกาะธย่รมผังซำย ร่องทางผงซำยเล็กโคำ 

เรอเกินไม'ไก'" แท่ถำไก'ขคและทำทางใหม่!ะเกินไคสะกวก เรยิ 

กำ!งเกินทางร่องผังชวา เยึนทางครงแท่ผทินทงสปึงขำงทาง มทิน 

ใฅัน่าอย่ท^ทุกแห่ง แท่อย่ลก กำเร่อเกินไย่ถกทางล็ไม่ส้มอนฅราย 

น^ท'แก่งนเช่ยว!'กผาก ตำงใช่เชอกผูกกิงและพยุงไย่ ทหำแก่ง 

มเกาะเล็กปึกเกาะ ๑ มพวกกะเหร่ยงผาช่วยคงกำย เวลา 

๑๑.๑๕ น. พ'นแก่ง เวลา ๑๑.๒๔ ถงวำตะเกยน เยึนคุ้งยาวนำนิง 

ไม่ไหลแรง เวลา ๑๑.(เ: น. ถงท่าควาย มแพกนอยุ'ทางผงซำย 

แพ ๑ ได'ความว่าเยึนแพข'ธงพวกลกหลานพระนิไกร■ธากิไยก 

เณ้เมองไท-รโยคเก่ามาฅํ๋ง์ท่กไมำเละทำนาทน เรอตำงเกินเลยยผง 

ซ■ำย เพราะกลางนำตน เวลา ๑๑.๕งา.น. ■กิงท่ายำนไตร!ยก อย' 



๔๑ 

ทางผงซำย ไผ๎เช่นฅนม2พร้าว, ม2ม่วง, ขนน, 7 ล ๆ ฅาม 

พร2ราชนิพนธํร้]ร2พาสไทรโยก พ.ก็, ๒๔.๓๑ วช่ม่ย'โนเร้อนคนฅง 

อ?]มาก ข่คนร'างไม่ม่กนปึย่เลย เวลา ๑๒.0๙ น. ถงฅากเกลงกร2 

(แม่ลว่าหาดลูกเสิอ) เร้อเกินทางร้องผงซาย ทฅำยลนมเรยว 

เร้ยกว่าเรยวฑาดเกกิงกร2 นำไม่ส้แรงนโา เยืนแค่ร'?]งนำก่อน 

ข'างฅน แ*ค่ถงกร2นโแริอก็โม่ติด พนหาดเยึนกรวดก(ธนไฅ ลู*พ?]พน 
^ (^ (^ โ-^ I ®ช่' 2^ ^ 1 2-,-' ^ 

I 1^.*^ ,ร 1 .๗-.^ . /I ^ I ..^ ^ ^ เ^/-. ^ V/ำ X^ เรยวมากเหนฅวยธยุทางผงชวาหวยหนง เรยกวาทวยเกลงกระ 

เวลา^๒.๘๕น. ถงท่างิว•ธย่ทาง^งซ'ายมภนงิวธย่ทนสองสามฅน แล 
50 12-.''^ ^ ^ ! (?0 

เทนเขาทนอง ยวอ ย่ฅ รงทำ ยเรอ 

กง เรยวท่างิว เร้ยวนนาไหลไม่ส้แรงนโา 

เขานอย่ทางผงขวา พอพ'นท'าก 

เวลา -5)๓.00 น. กง 

ว'งักลม แลเห็นเขาว่ช่พร2อย่ทางผงช่ายของแม่นำ พอพ'นฅ่วัว'งัมา 

ก็ถงเร่ยววนํกลม มเกา2ในเร้ยวนเยึนเกา2เลก ๒ แห่ง เกา2ทาง 
^ ^ ๘!^ ห? 0^ 

ผงซายมหน เรอเกินเสยยทางผงขวาเข่นเรยวไม'ยาวนก 

1ขวาชองว่งัมหากทรายเหฌอ^ ๑๓.๑0น. ถงวช่พร2 ทางผงขวาของว'งัม่หาดทรายใหญ่อย'หากหนิง 

มองเห็นทรายชาวน่าด แลเห็นเขาร'กอย่ฅรงหน'าเริอ เวลา๑๓.๒0น. 

ถงหาดขาว เยนหากทรายขาวไม่ส้โฅนกอยุ'ทางผงซ'าย เวลา 
ล,.ใ นํย่, ยั^ 

๑๓,๔0 น. ถงแก่งย่2ร'งัฅา มเกา2อย'กลางนำเกา2 ๑ ทำให'ทาง 

เร้อเกินกกงชิเยืนขำก็อก ม่หินใค่นำอย่ทางIผงขวามาก แค่ทาง 

ผงซำยเยืนกรวก นาลกพปึเร้ธไม่ไก่ส2ควกโดยไม่ฅ'อ^งโชัเชอกกิง 

'อ 

* 
* 



^ * 

ทกลางเรยวผห^เ]ๆ® เรยกว่าหืวขฝ2รํงืฅา เวลา®๓.๕๓น. 1^น 

แก่ง ถฺงว่งยาซวิแลเหนเขายาช"าอย'ทางผงซฯยและเขาเกวยน!เย' 

ฅรงห่วัเรอ เวลา®๔-.0®น. ถงเรยวหน"าค่ายเก่า (หริอทเรยกก'นั 

วาเรยวยาว ) พนทคงเย็!นทรายธรรมกานำไม่ส้แรงน“ก็พอท"นเริยว 

ผา เวลา®๙.®©น. กงยำนค่ายไทรโยก &ย'ทาง่ผงซำย มท 

ว่าการ่อำเภอไทรโยก โรงฅำรวริภธร และแพกนอย''เย แพ ม 
ซ 

ต'นไมโซ่นกำเมะขามฅ่นมะม่วงฅนมะพรำว ๆลๆ เผอเรอพระทนำ 

ผ่านมากง กรมการอำเภอและฅำรวรภอรมาตงแถวร้ยเสก็ร โปรก 

เกลำๆ ใหหลวงประกิยเๆ ฉายรูปแลำออกเริอต่อมากรู'หนงถง 

ปากนำนอยอย'ทางผงขวาเยนลำธารเล็ก่ๆ เร่อเล็กก พอพายไปไก 

เยึนธารแยก1ากแม'นำแกวนำยอกธารหนง มเริอพวกกะเหริยงทผา 

คอยรำเลก็่^1เอคอย'ทำสองฟาก ทปากนำนำยมหนำผาเวิงน่าก 

โปรคเกลำๆ ใหเหลวงประกิษเ ๆ ฉายรูป รากฅำยลนไป-1/นถงพน่า 

โรน๙เลยวเท่าน^ ม่เขาเห็นเยึนระยะตามริมผงแม่นำทำสองฟาก 

เยนระยะไป เวลา®๙.๒๕น. ออกรร่กทฉายรูปเกินทางต่อไป พอพน 

หากเหนอยำนค่ายมากงหำเขาผนำพอท่ ตรงหำเขานแห่ง ® ถ'คราก 

พุนใปก็เยึนแนวเขาอยู่ริมน^ทางผงซำยน ทเขานมเพืงเยึนหนำผา 

เง"อมออกมา ตรงโพ?•งใฅผานเยึนเวิงใหญ่ เรยิพระทนงเขำไย่รอก 

ไคำย่างสฆ;ย และเริธอารรอกทใฅ้โพรงนไคหลายลำมนำพุและ 

ห่นแท่นหญำมอสเขยวชิยู่แหำ ® ตามพระราซนพนธ้ประพาส 



(^๓ 

ทรโยคเร.ยกว่าพฅ์^กฅา ไย่รกเกลา ๆ ใหเร!)พร:ทนํง์เทยขทพุ1เ 

แล'วใหทลางย่รฺ;กิษเ, ๆ ขากฟากไย่ฉายรย่เริ,!]พระทนืง์โนโพรง 

ฅกตาน เวลา®๙.๕๓น. เมิธฉายรย่แล'ว!)!;กเริป็พระทนงเกินทาง 

ฅ่!]ไย่ ถ'ก,ไย่ทน่!เยทางผงขวา มเขาพกเริยกว่าเขาเกวยนกิคฅ่!•ไย่ 

1นเขาถาเท๊า- เวลา ®๕.0๕*ถงท่าถ^าพระ ป็ย'งว่างผงช'ายเยืน 

เกินทางต่อไย่ถงถำย่ระมาญ เะ'เส'น เยธง^าก 

ถํ้าพระไย่ทางผงชวาถงเขาเกวยน ท่เขานผถา เริยกว่าถำเขาเกวยน 

ต่อ1ากเขาเกวยนไย่ก็ถงเขาถ้าเ?^ก แทรริงเยืนเขาเท่อกเคยวก่น 

มถํ้าอยฺ'ท่เขาท่เรยกว่าถ้าเห! มรย่หนกุรย่คล'ายต่^กฅารินอยุ่รุย่ ® 
I]ริ ' , ข . ยยั , ^ ใ ขย 

ตามพระราชนิพนชิว่าดล''เยรย่หลุยรินท่'ในเริองริน เวลา®๕.®^น. 
‘ ๘1 ’พ ท,^ ^ I I- พ, 

เยนเรยว1มสยาวนกแตนาเชยว์ แล 

พนกินธรรม'! 

พนถากถงเรยวทายถาแง 

พอพ'นิเริยวมาก 

พอพ'นราก 

เห็นเขารกผงอ!ว่ตรงหว่วเริอเขานอยทางผงซ'าย 

เห็นเขาถกผงอท่ริมน^" ท่เขานว่ามผงมาทำร่งเสมอ 

ถ้ามาก็ถงเริยวอกเริยวหนง เรยกว่าเริยวห่วัถ^ผง ท่เขาถ^ผงนม 

ถ้าอกเไาหนงอยริาางหล'งฺเชาเริยกว่าถาแก'ว ระยะทางรากพนำโรน 

ใหญ่ไย่ย่ระมาณ®งเส'ใเ เวลา®๕.๙๗น. ถงพนำโรนใหฌ'อย' 

ทางผงชกย นำโรนนนญ่ฅกผารากเขาเกินฅูาผลำธารเริอยมาแล'^^ 

แยกไย่ '13 แหง ฅกท่นำโรนใหญ่แห่งหนิง นำโรนน'!!ยอกแห่งหนง 

นำIรนห่'อยอณ่เว่างรากนำโรนใหญ่ไย่ย่ระมาณ ๕ เส'นในผงเกิยวก!น 

# 



๘(^ 

ในฤกแลงนนาทนำโ1นใหญ่ตกนอยกว่าทนำโ^นนชิย ต่อฤตฝนงง 

งะฅกมากเ ตรง.ทนำโงนนคูเยืนหน'าผาเยึนชนๆท“ง!อแห่ง แต่ 

เยืนหินย่นไห่สูแช็ง เวลาข้)๕.๕®น. เรอพระทนญ่เทยยท่าทย่ระทเข 

แรมท^งขวาตรงกน์ข๎าผก'ยพนำไง้นน'อย เวลาเย็นมฝนตกใหญ่อข่ 

หลายซ^นาพักางงสงย เยืนอนว่า!ย็นว“นํนไห่ไต'เสค็งํย่ระพาสทใก 

ระยะทำงงากตำยลว'งเขมรผาถงพนำโงน ๓00 เส'น ' หินเวลา 

เกนทาง ๘ ขวนา??กา ๒๖ นาท ผ่านเรยวและแก่ง 0๖ แห่งกำย่กเน 

แค่แก่งท นโ!ว่าสำกโฌ และลำยากก็มแก่ง ย่ะรอม แก่งเกยว เท'านน 

นอกนโก็กงเยืนอย่างเรยวธรรมกา 

ประท'บแรมพุนํ้าโจน 

ว'นพก]ห'สยกท ๒๖ มกราคม พฺ.ก็. ๒๕๖๕ วนนกงย่ระทโอย่ 

ทพนำโงน เวลา0^.๒๕ น. เสดึงลงย่ระทโเรอคอนโกเล่อล่องลงไย่ 

ผ่านเขากำผงทาง^งซำยแลำต่อม'แขาถำเำกอย' ตามลาแผนา 

ทางผงขวา ทางผงขวา และเรอทตรงถ^เขาเกวยนทางผงชาา ถกงากเขา 

กำเห!ลงมา มพวกขำราชการและพวกกะเหรยงต'’มเสดึงมาโกย 

เรอแพนมำกำย โย่รคเกลำๆ ให่ท่านชายและผฅาผเสดึงชนไย่ 

กำเขาเกวยน กำนธยูโนเขาเกรยน ย่ากกำสงงากพนนำย่ระมาณ 

๓ รา เชำไย่ผทาง ๒ ทางแลำไย่ยรรงยในทอ่นเกยวกโ การเขำ 

ไย่ในกำนฅ'องใช ไฟเพรา'ะเขำไย่ง1น่'0ยผก ฅวถามหินเขนพ่ระยำ 
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๘.๕ 

น่ากม'ก เผขเสร็*11ากการคูถำเขาเกายนแล๎วล่ชงเรธไยคามนำ 

แวรทท่าถาพรรทางผงซ๎าย ใหเ1"านายแลเ;ผูฅ^มเสก็1ไย1ถำพรเ: 

ระช::.ทางเกิน!ากท่าไปถงถำฅธงการเวลาส'ก ๕ นาทเท่านน เยืน 

ถำทอย่ยนเขา เขท่ไปโนถำมพระพทธรปหนท่ฅ่กัประมาณสธกเศษ 

อช'องค์.® นอกนนไม่ผอะไรนกั เมอดถำพระเสร็!แลวกลโแร่อ 

คอนไดเล่อชนมาแวะทฅรงพนาโ!นใหฌู่ เสก!ขนไย่ฅามทางทอด 

พระเนฅรทางลำธารทนำฅก มา!ากภเขาไย่ลง พนำโ!นทง สองแท่ง 

นน เวลา ๙.๘๘น. เสก!ลงเรอคอนโคเล่อลงประท่กัเรอพระท่นง 

ดการ แลกัพระยาสุรนทรฦๅไซยผ้ว่าการ!'งทว่กักาฌ!นยร ไกิไฝ!กั 

ทาทางไย่เฑแกกัซงอนํท่เขานำฅกนนเอง 

เวลา®®.๘0น. เสด!ลงประทกัเรอคอนโดเล่อ ลงไย่คาม 

ลำน่า และทท่าฅรงน^โ!นใทฌ'ทางผงซ็ายนน แลกัเสกิ!คาม 

ลำธารนำทรงกำเนินไ?]*กำแกเว ระยะทาง!ากท่าไย่ถงกำแกำประ 

มาณ®๐เสน ทางเกินไย่ไม่สุสะดวกโคชท่ผหินกกัน")มมาก 'กำนิ 

อย่ยนเขา เวลา!ะลงไย่ฅกังใช้ไฟ เยึนทางคด ยางแท่งแคยฅกัง 

คะแคงคกั เขำไฝขางโนผท่กวำงขวาง เยึนกำมระชำหินน่าชม ก 

เย็นเ(กำแกลย มเวิงโทญ่ ๆ อย่ เอ เวิง คาพระราชนิพนธว่ามหิน 

เย็นไข่ แค่คราวนิคงมหินชนิดนนแฅ่ไม่มเย็นรย่ไข' เขำโ!ว่า!ะทา 

ไม่พยเพรำะมช่องทางหลายช่อง และมิทลายกำ' เมิอเสกิ!ประพาส 

* 

* 
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ถำแลวโม่ร'กเกลา 1 โห์หลวงย่ร;กิย-/ๆ กายรข่ เวลา®๓.๓๐น. 

เสก!กลยเร!เพรเ;ทน*ง้. 

เวลา®๖.0๕น. เสกิ!ลงเรอก!เนโกเล่อ ขนไ!]ฅามลำแท่นำ 

ฅชนยนเพอใ]รเ:พาสพุ!!ร;ก่ คามพร;ราชนิพนธเสกิ!พร;ราซกำเนิน 

ข่ร;พ'เสไทรโยก พ.ศ.121๔:๓® ว'!มนำฅกน'ากเยึนช่น") แค่ยคนํ 

กงผแค่หินย่นเยนชน"; น^แห"งไผ'มนำฅกเลย ไกศวามว่า!;มฅก 

กิแฅ'ในกเกฝนเท่านโเ เยึนอนไท่ผนำฅก เสกิ!ไย่!นถงว'งัย่ร;ก 

(คามซาวนำนเรยกก่นว่าว'งัโผ;โซ) แล'วเวลา®๗.®๐น. เสกิ! 

กล'ยย่ร;ทยเรอ ว'นันย่รอทร'ปินท่สก๔๖ฟ. หนาวท่สุด®)'ย้ ฟ. 

จากนำโจนไทรโยคไปบานทุ่งนา 

วำก็กร์ท่เอ๗มกราคมพ.ศ.'ย้๔:๖๔ เวลา๖.®๕น.ย่ลุก!,น 

แล'วใหใครยมไย่เอาอาหารมาร'ยย่ร;ทาน ย่รป็ท๗๔ฟ.ว'นํนอากาศ 

กรมโกยท่ผทผอกฅทมาก เวลา ๗.๐®น. เสกิ!ลงย่ร;ทใแรอ 

คอนโกเล่อล่วงหนำไย่ก่อน เพอฅรว!คราค่ายเก่า' โนการท่เสกิ! 

ค่ายนโย่รกเกลำ ๆ ไห'นำยทหารในกองพลท่ ๔ ราชยุร!ำพวก 

พลรย คามเสกิ!ไย่เพอกการค^ค่ายแล;แยยแผนแห่งการรยสม่ำ 

ก่อนกำย ค่ายนธนํท่นิงฃำยเหนอทนํ้าโ!นน'อ์ยมา.ย่ร;มาณ ®0 เล่น 

ร;ย;ทาง!ากท่าริผ^งไย่กงค่ายย่ร;ผาณ๔-เสน คำค่ายทเห็น 

เกิยวนท่กินยกขนเชนก'นโกยรอยหวพุกท่ศ่ เร่!;คามม!เกาขเยน 



ผสกนเข์าใฑ'าเยืนทฅํ้งั้ขนใฅฌ่สำทร่ยรโ)ขาศก นธกนนก็ไผ่มท 

ส'งเกฅอ่นโก ถ่กเ^ากก่ายขนไย่ผ่กเยืนเขตกน ^ก่ายเก่ยวนเยืน 

ยืาไผ่พากไคย?.เาก เมขทอกพรแนฅรก่ายแล'วเสก็^ลงเรธคอนโก- 

เล่อล่องลงมาทนกโ'}นนโย ไย่รดเกลำๆ ไห'หลวงฝระ;ก่ษรุ'ำ ฉายรฺย่ 

เวลา ๘.0๒ น*. เสก่รลงเรอย่ร*ทย่เริอคธนโคเล่อฅาผเรธพระ:ทนำ 

' ผ่านท่าทเส*ค!ขนฅรวใก่ายและวโย่ระ:ก่ เวลา ๘.๓0 น. ถงขทนพระ 

นิไก่รธาภิโยค (เก่า) อข่ทางผ^งซำย แก่ย'คนไผ่มกนอย'เลย 

ก่อ!ากนนมาก็ถงเกาะ:กลางนำเรยกว่าเกาะสะ:ธ เวลา ๘.๓0.1 น; 

เสก็!ขนย่ระทโเริธพระทนงท่ฅำยลถำอ่งวะ ถำอ'งัวะนอย่ท่เขาซิง 

ฅงั้อข่ทางผงขวาของแผ่นำ เร้อพระท่นำได'ออก!ากท่าท่ย่ระทโ)แรม 

ฅรงขำมพนำไ!นน'อย เวลา๗.๔.๕น. เมิอกนรโ)ย่ระทานอาหาร 

ลำ เวลา๘.๓05)น. ถงถาองัวะ ซงเร้อคอนไดเล่อตามมาทโเท่ก่ายล 

นิ แลำเสก็!ขนผ่านเรยวก่ายลทำยวงัฝระด่ (ตามชาวยำนเรยก 

ว่าวงัไมะโซ แก่ฅาผพระราชนิพนธเรยกว่าวงัย่ระค่) มาเ'รยว 0 

"เวลา๘.๔๘น. ถิงแก่งยืวน ท่ก่ายลนมหินใฅนำอย่ริมผงทาง 

พนททงัหมกก็เยืนหินดาลทงัน่าล่กมาก!นถ่อไผ่ถง ตรงกลางเริยว 

นำวนยืวนทำโหิลำยากโนอเารท่!ะขำมไย่ มพวกกะเหรยงผาช่วย 

คงเริธท่นคำย ก่ายลนเรยกว่าเยืนแก่งก็!ริงรุเก่ใผ่?งอ้นตราขอ้นโค 

เวลา /ง!.พิ0 น 

แ 

ชวา 

! 0^ 

นอก!ากผนำยืวนอยูยางตอนเทาน-น เวลา ซ.๑0 น, พนเซต 

เวลา๔.ถ่๔น. ถิงเรยวแก่งไยืง พนท่เยืนกรวดก'!)นๆ ยางตอนตน 

พ'นเซต 



๘:๘ 

ส!เท็อ'-แร!)ครคไม่ 

ส!)พนฑกเรยวนมฺาก็ถิงเรยวฅแกยน 

นธกนนก็ไผ'สํ าก'ญและ:เยืนเรยวใม่สยาวนก 

ม่ท!)งหินยน!)ธกมาทางผง 

ฃฯยและ:มหินใฅ้นำมาก เร้อฅขงเหินทางข'!)ง^งขวา เรยวนยาว 

ย่ร;ผาณสกเสน ๑ เท'านน 
"ฯ 

เม!)เรอพนฑกฅายสทเยนเรยวมา 
๘จํ 
ก็ถงฅว์ว่งัฅะ;เกยน ผหาดใหญ่!)ยู'ทางผงขวา 'แลเหนเขาพหลม!)ย่ 

ฅรงหำเรอ เวลา (^.๘:๔ น. ถงหำยเกวยน เยึนหิำยอยู่ทาง^งซำย 

แต่หนำแลำไม'มนำไห ลเลย เวลา๙.๘.๘ น. ถงว่งกร่าง พ''ธพน 

ต่ำว'งัผาก็ถงเรยวว่งกร่าง เยึนเรยวไม'สยาวแลเหินเขามะ;ฅงซู่อยู่ 

ทรงหำเร้อ เมอพนเรยววำกร่างผากถงเร่ยวทำยว'งนกแกำโนระ:ยะ 

ใกล้ๆก'น พอพนเรยวมา เวลา®0.'0๕น. ถงวำนกแกำ มหำย 

นำพไหลอยู่ทางผงซำยแห่ง ® เร่ยกว่าพุชุผเหิค เวลา®๐.ะะ'๖น. 

หิงเร่ยวเมาะเหิง มเกาะอยู'กลางนำ ๒ เโเาะ ฅามรม ๆ เกาะและ 

ทางผงซำยเยนหิน เร่อฅำงเหินทางช่องผงขวาเยึนเร่ยวนำแรงและ 

มระยะยาว เวลา®๐.๘.๘:น. พำแร'ยว เวลา®๐.๘:®)น. ถงเริยว 

เมาะฅ'ง พนใฅนำเยึนกรวก ยาวม่ระมากแท่าก่ยเร่ยวเมาะเต่งแต่ 

การเหินง่ายกว่า แลเหินเขาเกลิง1ออยู่ฅรงหำเร่อ เวลา®®,๐๖น. 

พำแร่ยา เวลา®®.®๘น. ต่งเร่ยวรอยชำง ทางผงขวามเกาะอยู' 

ใกล้ -'" ผง เอ เกาะ พนทเยึนกรวกฅน ๆ แต่เร่อไม่ต่ก 

12;®)น. พำแร่ยว ถงหินรอยขำงเร่ยกว่าแก่งรอยขำง เยนก'ธงหิน 

หญ่'อยู่กลางนำริมผงซำย ไม่มฅนโม่ขนทหินนเ.ลข เยนกองหิน 

I1 สา (0). 

เ 

V. 



ธพน 

พนโต้น^เยึนถรวกธย'าง 

เยึนแผ่นกวต้งปรรมาณ®0 วา ยาว ๒0 วา ผร'ธยมลมโหฌ'ๆ 

คลต้ยรชยเทต้ช๎างอย่มาก ยางหลุมกวต้งฅง (I ^ยกเก็เแาม เรธ 

เต้นในระหว่างกธงทนใหญ่ก็ยผ้งขวา มหนใต้นญ่ธยฺ'ย'างแต้นำไผ่ 

เชยวเลยร้งเต้นสะกวกต้ พชพํนหนรธยขต้งมาก็แลเห็นเขาหต้ย 

ครกธย่ฅรงทญ่ยเรธ* เวลา®®*ร๘ น. ถิงหต้ยพเฅย อย'ทางผงซต้ย 

ของแม่นก* เยึนทฯผนำพ พอพต้เหำยพุเตยผา เวลา®®.๕® น. 

ถงห่วขทุ่งนาอย่ทางผงเคยวก”น มน่าพไหลรน'^ อย่เสมธ 

ปากหำยมาก็ถงเรยว เรยกว่าเรยวทุ่งนา 

เรยวธรรมกาและไม่ยาวนโา พอพนเรยวมา เวลา®เอ.๐๕ น. รอก 

เรธพระทนห็ท’ตำยลหาดทุ่งน'าธย่ทางผงขวาของแม่นญ่ 

ทรายปนกรวก และเห็นเขาพเฅชอย่ทางทำยเรอ ระยะทางเต้น 

รากพนาโรนนำ)ยมาถิงทตำยลนประมาณ ๒๐๐ เสำแก็ษ กนเวลา 

๖ ชำนาฬิกา ๒๐ นาท ฅำงผ่านตำยลท'ผนํ้าเชยวร่กทเรยกว่าเรยว 

และแก่ง ๕ แห่งกำยกโเ แต้แก่งในระยะทางทม่านมาว่นนไม่สำคำขู 

การเต้นทางสยาย กงคลำยกโ)เรยวเท่านโเ เห็นนำพุอย่รมผงไหล 

อย่เสมอ เอ แหง คงรอกเรอประทโเแรมทตำยลน ว่นนปรอทรอน 

เยึนหาด 

๕ ฟ. หนาวตสก ๗๕ ฟ. 

จากตำบลทุ่งนาไ!]มานกุยแข หาดเหนอา^นํ้าร’อน 

วำเสาร์ท ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๖.๐๕,น. ปลกกน 

๓) 

* 

* 



V 

๕ว 

แต่ทาง^งซ"ายคงเย์นดิน 

ย่ร3ฑํเรธ แลวใหัรโ)ย่ร3ทาน!)าหารก'ฐนอชิกเร!) เวลา01.(^0น. 

ป่รขิท011๔ฟ. ดิหมอกกลุ้มอย่ฅามยอคเขา ออกเร!ทร3กน^ฑก 

'เทกทุ่งนาเดินทางต่อไฝ เวลา ๗.๔๔ น. ถงเรยวเกา3ม3ร3 เขน 

เรขว ทมทนทเยึนกรวก ยาวย่ร3มาณสก ๕ เสน ทางโ'’ขว'มเกา3 

แต่กดิภกโผงแล'ว เรยกว่าเกา3ม3"ร3 มพวกVนนำเรอมา!อกแล3 

ฅงโรง์ลำหรโพโต'กไผั เวลา๘.๑๙'น. พนเรยวก็กงต่’าขลว'งัดิน 

ทางผงขวาของแม่นำเยึนดินกอนโฅ 

ชิรรมกา แลเดินเขาพโผำอย่ตรงห่วเริอ เขาพเฅยขย่ทางทำยเรอ 

ทนมคนมาฅงฅ่กไมโย่ทงสองฟากแม่นำ เวลา๘.!ธ๘ น. ถงเรยว 

หำว'งัดิน พนทเยึนกรวกกโนโตๆ เวล่า๘.๔๐น, พ'นเรยว เวลา 

๘.๔๘น. กงหากทำยเทลง!อ เวลาเร้อพร3ทนโผ'';:นมาน พวก 

ตอวนชิงไกแอามา!ากโหว่คกาญ!นยุรกำลำฅอวนอยฺ'ทน เวลา 

๘.๔& น. ถงเรยวเกลิง!ธ พน'นำเยึนกรวกกโนทเ.ต่เรอ,!ดินไก 

ส3กวกไม่ดิก พอพนเรยวมาโปรกเกลำ ๆ โห'โโลวงปร3กษำ 1 

ฉายรปกร3ยวนเรธ เพรา3เยึนทโค'งเลขวเดินเริอโนกร3ยวนไกโเาก 

แลำพอพนเรยวอกหน่อยดิงคำยลเกลิง!อ ทางผงขวาเยึนดินผนำพ 

ไหล แล3ทซมออกมาตามดินหลายแห่ง ทางผงซำยของแม่นำ 

เยึนดินธรรมกา แลเดินเขาหำยกรกตรงทำยเรอ พอพ'น!ากนไป 

หน่อยทิางผงขวามท่ากนชนลง่ ■ เรยกว่าท่ายำนเกลง!อ แต่ยานกน 

ตโงเดิน!ากผงไปปร3ผาณเอชดิ!นาฬิ'กา เหนิอ!ากท่ายานนมาหน่อย 



ฆห๎วยนํ๋าไหลเรยกว่าห’วยเกลิงรอ พนทเยึนกราด นำโนเรยวนไผ่ฟิ 

เชยวร'ดนำ! แลเห็นเขาพ่ยผำอย่หนำ เขาเมาะยางอย่หลำ ซำน 

ก'น แต่เฃ■'เมาะยางสงกว่า อย่ฅรงหำเร่อ และเขาเกลิงรออย่ 

ทางทำยเรอ ไย่รกเกลำ 1 ไห้รอเร้ธพระทนง เพป็โหหลวง 

ย่ระกิษ‘เ ๆ ฉำยรย่วิวเขาทงสอํงทาง เวลานทองใำากรมและมฝน 

ฅทย่รอย ๆ* แลำมิฅกหนาเมกอย่กรำ‘เนิงกหยด และมหมอกกลุ้มอย' 

ย่รอท0ง๖ฟ. เวลา^5^.๒๘น. พนเรยว เวลา ๔.๓๕น. กงเขฅ 

เมาะยาง เวลา๔.๕๕ น. กงหำยเมาะยางอย่ทางผงฃำย แต่หนำ 

แลำนไม่มนาไหล ผฅนฅะไคร้นำขนยิย่ย่ากหำยมองไม'ใคร'เห็น 

เวลา ๑0.๒0ว น. ถงเรยวเมาะยาง เยึนเรยวทยาวม่ากทสคโนท ๆ 

ผานมาแล 
'๕ 

พนต,เยึนกรวฅแต่เรอเดินไม่ลำยากนำ)เพราะทางฅรง 

ไม่กดเคยว แลเห็นเขาฅนมะงว (เรยกกำเตามภาษาสามำอว่า 

เกอย่ะเหรอะ) อยู'ตรงทำยเร้อ เขานอยู่ทางผงขวาของแม่นำ รย่ 

เขาเยึนทิวและซอนกำแยึนซน ๆ แลเห็นเขาพ่ยผำและเขาเมาะยาง 

ซ่อนกำซธย'ตางทำยเร้ออก ไย่รดเกลำ ๆ โหำอเร้อเพอโหหลวง 

ย่ระดิย๔'' ฉายรย่อก เวลา๑0.๕๔ น. พำแรยวและตำยลเมาะยาง 

โนย่านแซะยางนเขนย่านยาวมากและเยืนเรยวห็ยาวกว่าทก ๆเรยว 
ร)! 5.^ ^ เแ*ำ ร!)!!! ค ะง^ 
ทผานม'!เ-ถิว คงกแฅนา เนเรยวไม่เชยวร^•นกเทานน 

.5.®.0๓ น. กงตำยลเกลิงรอเก่า ทางผ'งซำยเยึนผงดิน^นทราย ว่ 

นำพไหลและซ่มตามผ^งเสมอ เวลา ■2X5).®๕ น. •กงเรยวเกลิงรอเก่า 

เวลา 

เก่^ 

* 

* 



มเกา2ธย่กลางเยืนเกา2ยๅา เยึนเกาะทรายมิฅ'นฅ2ไคร้นำขนผาก 

ไกทรายริากคนนำทางว่าพงเกิกขนมาฤส่ก & ^ เรธฅไ)งเกินทาง 

ข'ชิงผงขวาแม่นำ เร้ยวนไม่สยาวนร้า ^นทร้เงทเยึนกรวก แล 

เม่นเขาท่าพระ (เขาธร) ชิย'ฅ่รงม่ร้เร้ธ เย็นทิวยาวยชิกเท่ากน 

เย็'นเขาทฅคฅ่ชิมา1ากเขาถำเร้กทิตายลไทรโย'ค เวลา ®,2).!ย้๕ น. 

พร้แรยํว เวลา®4).๓๔น. ถงวร้พระ ทาง^งขวาเยึน์แนวทิน ม 

นำพุไหลชิย่ริมผงน เอ แห่ง เหนชิไย่หน'ธยในผงเคยวกนถงท่า 

กำพระ ระยะทางท1ะเกินไย่ถงถำย่ระมาณ ๖ เสน เยึนห่ากิน 

เล็กกว่ากำพระทิไทรโยก เวลา®®.๔0น. กงเริยววำพระ เยืน 

เรยวน^ลก แต่ทางผงขวาเย็นทิน เวลำ®®.๔๔น. พนเรยว เวลา 

®๒.00 น. ย่รชิท ๔0 ฟ. เวลา®๒.®® น. กงยำนหำยนำช่น เย็น 

ยำนพวกขมและพวกกะเหริยงชิยู'ทางผง การทำผาหากินกกิชิย่ลูก 

ไร'ขำวและยาสย ก”กรากยำนไย่ในผงเคยวกร้เล็กงหำยน':ฃ่น ทิ 

หำยนผนำไผ'มาก พชิพนํรากย่ากหำยขนผๆล็กงเริขวนาขุ่น แต่ 

เริยวนนำไม่สแรงนร้นเละล็ก แลเห็นเขาลินกินชิย่ตรงหำเริชิเขา 
ค-!*, 

ถาพระ (เขาชิร) ชิยฅรงทายเรชิ เวลา®๒.๓0 น. กงเมธง 

ทชิงผาภผชิยู'ทางผงซำย ผงเย็นกินย่นทรายมนำซมชิยู่มาก ว่า 

เย็นเผชิงเก่า แต่ยำน'ไม่ผกนอย่เลยเย็นย็าไย่ทำนร้เ เวลา®๒.๓๖น. 

ถงเริยวทชิง,ผาภผิมเกาะอย่กลางนำ เริชิเกินทางร'ชิงผงซำย พนทิ 

เย็นกรวกกชินยู เวลา®๒.๔๕น. เริชิกงเกินในเรยวมลมพ่กแรง 



๕๓ 

และผผ่นฅทฟ่รธย 'า พธพนเกาะมา'/,น'!)ยในเรยวนนํ้าเช'ยาร7■เข่น 

มพวก!)ะเหรยงผาช่วยกงเร!] เวลา 0๓.00 น..พนเรยว เวลา 

0๓.0๔ น. ถงฅ่าลินถน มเกาะ!)ย่กลางน^ เร้ธฅ๎ป็งเกินทางซ'!]ง 

ผงชวา ทางผงซ๎ายฅรงเกาะขนไ!]นผฅ๎นไมัใหญ่ ตกยายยชิกเขฅ 

แคนกิคต่!)กิงธํำเภปิไทรโยกกโว*ขำเภธส่งขละ ฅ่โแฅ่ฅำยลนนำ 

เชยว เยึนํเรยวเรยกว่าเรยวลินกิน มพวกกะเหรยงผาช่วยคงเรอ 

เวลา 0๓.๒๔. น. กิงย่ากหโยกินกินอย่ทางผงซายของแผ่นำเยึนหโย 

ใหญ่มนำไหลผาก แลเห็นเขาสะเก็งอยู'ตรงหโเริธ เวลา0๓.๓๓น. 

พำแรยว พอพนเรยวกินกินผาหน่อยก็กิงเรยวหนองผะกุย ห่างราก 

ผงขวามาหน่อยเยึนโขดทรายเล็่ก ๆ ผฅำเตะไกรนำขนอยู่ เวลา 

0๓.๔๕ น. กิงยโนหนองผะกุย อยู่ทางผงขวาของแผ่นำมสวนหมาก 

มยำนอย่หส่ง 0 เยึนยำนรำงโดยทกนยำยไ!] 

ตำยำนอยู'ใหม่เหน่อรากทนไ!]หน่อย เยึนพวกกะเหรยง เร่ยวหนอง 

ผะกยนยางแห่งนำแรงยางแห่งนำไผ่สัแรง เวลา 0๔.0๓ น. พำเ 

เรยวหนองผะกุย ฝนหาย แต่ทำ]งพายงกรผอย' เวลา 0๔.0๘ น. 

ถงวำกินสอ (ราง) อยู'ทางผงขวา 

ฅาผผงเยึนกินทใชัทำกินสอไค้ โ!]รกเกลำ ๆ ให้เร้อเล็กไ!];ก็ย 

เวลา 0๔.๓๓ น. ถงพนำรำนอย่ทางผงซำขกิริผผง กิอนำทริมผ่ง 

นเคธกเยืนพรายนำขนผาก ผ่งเยืนกินโกลน โ!)รดูเกลำ ๆ ให้ 

เริอพระทนำแวะไ!]แลโทอดพรรเนฅร เวลา 0๓.๔^ น. เกินทาง 

เวลา 0๓.00 น. .พำเรยว 

ผะพราวและกลวย 
-. - .14 

ผ่ตำผะพรำวและตำกลโข 

4 



\ 

๕๘. 

ค'ธไข่ ถิงเรยวพนำร๎ปินเยึนเรยวสนๆ เวลา 0๕.00 น. พนเรยว 
42, ., ม-'., .2- ^.. 

มย^นคน!)ย' 

เร 

๒ 
'ๆ 

เรธพระทน!ริ'ธกตหาคนำร๎ชินทาง^งซ๎ายข'ธงแม่น^ 

ทผงนหเล! 0 และทริม^งมพวกล'ธงไมมาท!พกยิย'ก!ย ทาง^งขวา 

เกินริาน่ท่าไข่ย่ระมาณ ๒0 นาท่กิถิงยานคน ว่าผย!นธย่สํกี 00 

หล! เยึนย!นพวกกะเหรยง เรยกว!ย!นกฺยแย■มไร'ขาว สวนหมาก 

สวนกล!ย ตรงทเร้อพระทนงริอกนิ แลเหนเขาสะเก็่งธย่ฅรงท!ย 

อ เมธเรธพระท’แงีเท่ยยท่าแล! โข่รกเกล!ๆ โหหลวงข่ระกิย้รู'ๆ 

ฉาย1ข่ววกระยวนเรอทกำล!เกินธย่ เพราะท่ฅรงนิโค!และเห็นวว 

เนิอมากและววเขา แล!ให้ถ่ายรูข่ส่ฅวต่าง ๆ ชะนิ ๒ ต! นก?]ง 

ต! ไก'พาต! 0 ไก'ต'ชิต! 0 เวลา 0๖!๒๕ น. เสกริชนย่ระพาสย 

โใส่!ย!นกะเหรยงและย!นกะเหรยร ไข่รกเกล! ๆ ใหหลวง 

ย่ระกิยห็ ๆ ฉายรูป่ย!นกะเหรยงและรูย่วิวกระยวนเรชิธก เวลา 

00'].๒๖น. เสห็ริกล!)เริธพระทน! เวลากำมฝนตกข่รธยๆข่รอต 

'อากาสว!นร!นทสก๘๕ฟ. หนาวทสก๗๘ฟ. ระยะทมาว!น 

ย่ระมาส] ๓00 เส!เศษ กินเวลา 0) ชวนาพักา ๒0 นาท ต!งผ่าน 

เนิยวมา รวมในว!น0๒ แห่ง การเกินทางริากตำยลพุน่าโรินมาถ่ง 

กำยลนิโผ'สัยาว))ว่าท'ๆ ผ่านมาแล! และไม'มแก่งเลย แต่ถ!ริะ 

ชนไข่สงท่าขนน ริะ■ต!งผ่านแก่งสำค'ญธกแห่ง 0 ซชิแก่งชิงกิ 

เท่าน^ เยน^สดการเกินทางข่ระพาสเพยงย!นกเยแยเท่าน! รุ่งขนก็ 

ริะเย็นการเกินทางกล! 

V# 

0 

V# 

V/ 
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การประพาสคราานีใกใส!ๆรลงม่ระท'ไ'เริป็พระทน”งหยํ”ไIถก 

1ากฅำยถยไ นโย่ใ การเกินทาง^ากยไนโยงไปวไเกาฌรนยุรนน 

ธำมาฅยโท พระก็รกหาเกษฅร ผูว่าราชการ!'งัหว่คราชยุร' ไก้ 

ร่กการหาเร้ธยนต็ผาช่วย!งเรป็ยางลำทเรชิยนฅไม่พอไย่ .■..ละไกิ 

ฅาผเสกิ'?ไย่สงํ!นถง!ไหว'คการปี!นยร ส่วนทเริอพระทนไย่ระทำ 

แรผฅำยล'!ปีวายเหนยวนไเ อย่ในเขตอำเภอท่ามะกา ท่งหว'ภ 

ราช*ยร ผอำมาตยฅร พระก็รพลร'ตน นายอำเภอ!คการรำเสกิ! 

!าก!ไหว'กกาฌ!นยรไย่ถงยไนกุยแยน มเรอสผทยไย่ชก คอ เกิปิ 

อำมาฅยโท พระขาสรินทรฦๅไชย ผ้ว่าราชการ!ไหว'ก เริชยนฅ.& 

เรอแ!วเอ ชาย®'อคน หสริงซ้คน รวม®ง:^ ก็น เริอนายพำตริ 

หลวงไววธ่ทำเ ผยไก็ำการกรมทหารยกมไราชยริ® เริอแ!ว 

กนทงหมก 
4 - ^ 

ฅำรว!ภ■ธร® ชาย๙คน รวมเริปิทไหผก๓๖ลำ 

ฝระมาณ ๔.®๙ คน เมอชอก!าก!ไหวไกาฌ!นยริเกินทางไย่น 

อำผาฅยโท พระยาส*รินทรภเๅไชย , ไกำงเริปึแพนมไย่ระตนนำ 

เสกิ!ตลอคทางไย่ และตำยลท่!ะเกินทางลำขากก็ไกิยกกรยไไ 

และท่แก่งหริอท ๆ นไแชขว!'กก็มกนมาคอยช่วยกิงเริอและพยงเริา 

ยางลำ ส่วนท ๆ สำหรำย่ระทำแรมตามตำยลต่าง ๆ ก็ไค’!ไทำท่า 

สำหรำเริอเท่ยย และตาผท่ย่ระทำแรมฅงแตํวไลานไย่!นทย่ระทำ 

แรมพนำโ!นไทรโยกนำ เวลากลางคนผโคมไฟของกูองพลทหาร 

ยกท่ ๔ รายฅลอก และยางวำก็มแฅรวงของกองพลทหารยกท่ ๔, 

* 

* 



๕๖ 

ยรรเลงค๎วย ส่วนท!]ระ}ๅยแรมอก 1ข แห่ง ฑหาดท่งนาก'!)หาท 

ทุนำรอนนโเ ไม่ไก้มในรายการเสห่^ 1งไม่ไก้ทำเฅรยมไว้ เมธ 

ถิงแก่งอายหกเขนเขตของอำเภอไทรโยค และต'งแฅ่ทำลินถินไข' 

เขึนเขตของอำเภอส่งัขละ ท'ง ๒"อำเภอนพระศรสวรรณคิร (เชยง 

โ!]รย เสลาพ่นชิ) เยึนนายอำเภอและไกคอย;ขัเสก์รเสมอ ตาม 

ระยะทางทเสก้1ผ่านเมองเก่ามาก้อเมองส่งห่ แสะเกยม่ผูว่า 

ราชการเมอง เยึนพระสมิงส่งหยรินทร ขฑนทํเผองส่งหเองรว้ง 

เสืนชาไผ่ทงนน ๒ เมองลุ่มส่ม ผัว่าราชการเมองเยึนพระนืนภผยก้ 

ยํก์นคงมิขว้นกนอย่ส'ก ๓0 — ๕๐ หลง์กาเริอนเท'าน๚ และก้ว่า 

ราชการเมองก็ไม่ผ ๓ เมองทำตะ!เวีย็กเนกงเยึนชาผยว้นกนเยึน 

ยางแห่ง เกยผก้ว่าราชการเมอง เยึนพระซินดิษ^ยก้ ๕ เก้อง 

ไทรโยก กงก้คนนว้ย เคยมผ้ว่าราชการเก้อง เชนพระนิโครชิา- 

ภิโยค ๕เก้องทธงผาภมิ ซิงย'กนรว้ง'?นใม่ก้คนเลย เกยมผว่า 

ราชการเก้องเยึนพระเสลภมาชิการ เมิองทว้ ๕ เมองนเกยมก้ 
I 

ม- 
บ รี-^ 

ว่าราชการ1''งหว'ว้! เก้อกรงรชกาลพระยาทสมเกร ๆ พระ^ลรอ 

เกลว้เรว้อย่ห'วั เก้อคราวเสดร!]ระพาสไทรโยก พ.ส. ๒๕๓๐ เกย 

โ!]รดเกลา ๆ ต^ตำแหน่งยศแก่ผ้ว'าราชการเมิชิง ตองผ่านแก่ง 

ทสำก'ว้บทลายแก่ง และเรยวทนนำเชยว1'กก็ทาก ดว้ไคกล่าวไว้ 

คามรายวโเทุนแลว้ ตามผงนอกรากทเยืนเขาเย็่'นถำแลว้อารระ 

กล่าวไก้ว่า ริมผงน่าทเก้ยวเยืนแถวตนตะไคว้นำ ถกไอํเยืนฅนแว' 



(เ^๗ 

โ'เกฑกฅนแ';'ไย่ก็เยึนย่'าไผ้ มไม้ไผ่ ไผพาก แล;ไผใ’ยฌใพรรณ 

ฅาผตำยลท' ๆ เยึนเขาน่าดยางแห่งเยนถำยา-;เ!ห่นยืนทนายา เยึน 

ธารนำไหลยใง ในลำแม่นำนชยนถงร;เยนยางแห่งฅน ยางแห่ง 

ลกถง๕-๖วาก็ม่ แล;ยางแห่งกม่รร;เข้ ตามคำยอกชธงผูนำทาง 

แต่ถงกร;นนข่ากล'ยก็๋มผนำรร;*เข'ผาถวายฅํว์ ๏ แล;นกยงกงผ 

ยใง แต่ไผ*ชมแล;ทาไกใ)ากเฅ์ผท ส่ฅว์ทซมทลกก็กธไก่ยา แล; 
.ไห่ ’ ’ 

นกเขาเทานน 

เริมตนเดินทางกลไ)ตใแต'วไเน 

รากหากพุนำรธน (ยในกุยแย) มาทากทุ่งนาไทรไยค 

วนอาทิฅยท เอ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๖'.๒0 น. ย่ลก 

คนย่ร;รำเรธ แลใโห่รํคการรใฝร;ทานธาหาร เวลา๗.®๕น. 

ย่รอท๗๕พ'. มหผธกตกอย่ฅาผยอกเขา เวลา®).๒©น. พวก 

ก;เหรยงซงอย่ยในกยแย โกยผากเยึนหญิงแล;เก็กฝร;มาณ ๒0 

คนผาเยา ไย่รกเกลใ ๆ ใหหลวงย่ร;กษเ ๆ ฉายรย่หม่พวกทผา 

เผา แล;ไย่รกเกลใ ๆ ย่ร;ทานเสผาพร;รูย่โหโเก่พวกทผา แล; 

นายหผู'เรใของยในก;เทรยงตรงทเรอพร;ทน^รอดย่ร;ทใแรม เยึน 

ลาวเซยงใหม่ มภรรยาเยึนก;เหรยงผาเผา •ไย่รดเกลใ ๆ ย่ร;ทาน 

เสมาพร;รย่ เวลา๗.๕๕น. ออกเรธพร;ทน^รากท'เกพนำรในท. 
,1 ) 

(ะ:^ 

* 

. * 

* 

* 
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ม่ระทยแรม ล'ชิงลงมาตามลำแม่นำ กงโหนาIแซชิมซิงเยึนกน 

นำทางตงแต่ขาข'นไฝ^นถงกลโเถิงรี-^งหา'กกาฌูจุ'นข: เาลา๗.๕๑น. 

ถงพนำรชิน เวลา๘.0๐ น. ถงา'กคินสธ (รำง) ต่ชิมาก็เฃึนยำน 

หนธงมะกย และเรยวลินกิน เวลา ๘.®๕ น. ม่านทำยลินกิน เวลา 

๘.®๕ น. กงท่ากินกิน ซิงเยึนเขตแดนอำเภชิส่งขละกำกิงชิำเภช 

ไทรโยก เวลา๘.๕๕ น. กงตำยลทชิงผาภูม่ เวลา ๘.๕๐น. กง 

ยำนหำยนำข'น เวลา ๕.๐๕ น. กงทำกำพระ ทางผงขวาม่นำพุ 

' ๒ แห่ง พชิม่านท่ากำพระลงมาก็ถงเรยวเกกิงรชิเก่า แลเห็นเขา 

พ่ยผำอ?)ฅรงหำเรอ ทเชฅเรยวนม่นำพุไหลริน ๆ อย่ทางผงซำย 

หลายแห่ง เวลา๕.®๕น. ถงเริยวเมาะยาง เยึนเริยวย~วทสุคแต่ 

นำไผ'สแรงนก ยาวง]ระมาญ®® เสน เวลา๕.๕๘น. กงหำย 

เผาะยาง เวลา®๐.๐®น. กงหำยเกกิงรอ ท่หำยนห็นำไหลกำย 

อย'ทางผงขวา และตามผงเยืนกินย่นทรายมนำซิผและนำพุหลาย" 

แห่งแต่เยืนพเล็กๆแลเห็นเขาหำยกรกอย่ฅรงหำเริชิ เวลา®๐. 

®๐ น. ถงเริยวเกลงรอ ทางผงซำยเยืนกินแข็งและมนำช้มชิช่ 

ห;เายแห่ง แลเห็นเขาเกกิงรออย่ฅรงหำเริอ เวลา®๐.®๖น. กิง 

ตำยลวำหีน เห็นเขาพำผำฅรงทำยเริอ ' เขาพุเฅยฅรงหำเริอ 

เวลา®๐.๓๕น. กงเก่าะมะระ ทางผงขวาเยืนเกาะฅกกำผง แดำ 

มหากทรายเล็กๆ มพวกรนมา?!งฅำไม่ทน เวลา®๐.๕®น. กง 

หาดท่งนาทอยทางผงซ'3า เมอขาขนไก้ย่ระทำแรมทตำยถน ระยะ 



ขาล'ปึงกินเวลา เอ ชํว์ 

เพราะ;นํ้าโน 

ทางขาชนกินเวลา 02) ช^นาฬิกา เอ0 นาท 

นาฬิกา ๕& น'^ทเท่านน โคยทเรธกงฅามนาเสมปิ 

ลำนำนไม่ผขน.ลย และท่าผ่านฅำยลทเยึนเรยวซงขาฃนเสยเวลา 

มาก ขาล'ธงยิงค คอนำเชยว!'กแลวฝล่ปึยใด้ล'ปึงลงฅาผกระแส 

นำไย่ไคเร็วผิ!ก เะนแค่กอยร.•ว'งอย'าใท่เสยท'ายเท่านน พอผ่าน 

ทากและกิจึเร็ยวแล'วก็ถงงท้ยทุ่งนา ถ'กลงมาอกกิมหวยปึกห'ร้ยหนง 

เร็ย•กว่าห'วยพเคย เวลา®๐.๕๐น. ถงแก่งรอยช'าง (เยึนหินก'ธน 

ใหญ่ๆอย่ในนงริมผงซ'าย เยึนก'อนโVๆยาวย่ระมาณ ๒® วา มหลม 

ใหญ่ๆหลายหลุม ยางหลผกวำงยาวฅง๕กึอกก่ผ ทเล็กย่ระผาณ 

คอกเศษกผ เริยกว่ารอยช'อง) ท่เริยกว่ๆเขึนแก่งนกรริง แค่การ 

เกินทางไม่ส้ลำขากเลย เยึนแค่คอยระว'งัอย่าใหกระทยหินขำงผง 

เท่านนเธง พอพ'นแก่งมาล็ถงเรยวรอยชำง ค่อมาล็เยืนเร็ยวเมาะค่ง 

ใากเร็ยวเมาะคำ ล็มาถงเร็ยวเมาะเกิง เวลา.®®.®๕ น. ถงหำยนเ 

ซมเห็ค รำ'?ากงทยลํงมาล็เยืนวำนกแกำ เวลา®®.๒๒น. ถา 

วำกร่าง เวลา®®.๓๐น. ถงหวยเกวยนแค่โ]กนไม่มน^เลย เๅลๅ 

®®.๕๐ น. ถงวำฅะเคยนทางผงขวามหากใหญ่ ถ'คฑกวำผาล็ถง 

เริยว พอพ'นํเรยวแลเห็นเขาพหลุมฅรงหำเริปึ ว่าเยืนเขาทฅิดค่ยิ 

เยืนเท่อกเกยวกำเขาถำเริ'กทไทรโยก เวข้า®®.๕๘นํ. ถงเรยา 

แก่งโยง ,ร์งเยืนเร็ยวยาวย'ระมาณเอเสน พนท่ฅนเยืนกรวก ยาง 
. ^ เห. 0 ^ 

แห่งฅมุพ้ธทำงเร็ธสรูดไกิ เวลาชิ.๕๐น. พ'นเรยว เวลา®®.๕๕น. 

* 



๖๐ 

ถงเรยวแก่งยวน พนเยึนหึนคากงอเลยวแสะนำลก ก่บิไผ่ 

ใคร'ถงคำย และ,นำวน เม!)ชาชนเสยงเวลามาก ฅ่ชาล'!)งกง 

ปล่อยโท'’ล!]ยลงมาเพยง ๒ นาทก็พนเขต เวลา ๑๒.00 น. ล่านถำ 

องวะ เยึนก่าอย่ยนเขาทริม^ง เวลา ๑๒.0๕ น. ถงเกาะสะอุ เวลา 

๑๒.๑๕ น. ถงท่ายำนพระนิโครธาภโยก เวลา ๑๒.๑.๑ง น. ถง 

วำโมะ!ซ เวลา ๑๒.๒๕ น. ถงท่าซุง อยู่ทางผงซำย' ทินท่ผ^งน 

เยนชน ๆ หนำฝนมนำฅก ถ'ครากท่าซุงลงมาทางผงซำย ก็ถงท่า 

ทเสก็รชนทอดพระเนตรค่าย เยึนค่ายซงเขำใรก'นว่าสรำงขนเผิธ 

ถงพนำโรนนำยอยู่ทางผง 

ทางผงขวาเยนทประทโ]แรมเมอชาขน ระยะเวลา 

นชนไย่ถงหากท่งนาเยึนเวลา ๕ ชำนาฟักา ๒0 นาท ซา 

กรงรชกาลท ๑ เวลา ๑๒.๓๕น. 

ซายแมนา 

รากตำยลนช 

ล่องก่นเวลา ๑ช๖นาร?กา ๕๘ นาท เวลา ๑๒.๕๒ น. ก่งนำพุโรน 

ใหฌ' นำท่ตกนสูงกว่าทนำโรนนำย แต่ว่านำฅกในโเกแลำน 

ตกนำยกว่าทนำโรนนำย พอผ่านหน'อยก็ก่งเข')ก็าผงทางผง 

ซำย และถ'คลงมาเยึนเขาถำเำก โฝรกเกลา ๆ ให้หลวงย่ระก่ยำ ๆ 

ลงเริอเล็กไย่ฉายรูฝว่วเขาทงัสธงเขา เวลา ๑๒.๕05) น. ถงถา 

เร็ก ถ'ครากถำเรกไฝทางผงซำย ถงเขาถำฝ มเพิงและมนำ 

พ ตามพระราชนิพน/เรยกว่าพุตกตา ตรงทำเขาถำม่นมนำ 

พอย'แห่งห/เ เวลา๑๓.๑๖น. เริอพระทนงเทยยท่'’ท่เกาะ ตรง 

ก็าลเรำตำยลไทรโยกทางผงซำยแผ่นำ เวลา ๑๕.00 น. ม 



ฝนฅกย่รอย") เวลา®๕.®0 น. พอเรอกระยวนทงหผคมาถิง 

ฟิรอฆก่น เวลา®๖,๓๓น. เสค็่รลงเรอพายเส็กเข็าโย'!]ระฟิาส 

ธารนาน]ธยฅรงทฅำยลไทรโยคทางผงขวา และไย่รคเกลก่ ๆ ไห้ 

เวลา®๗,๔©น. เสก็1กล'ยเรอ 

พระทินง 

หลวงย่ระกษ'รุ ๆ ฉายรย่วิวเขา 

เวลา®๘.®๐น. ‘มพระศรสวรรญคร (เซยงโย่รย 

เสลาพห้ชิ)* นายอำเภอส่ก่ขละและพวกกะเหรยงทิมารากคำยล 

คำงำ เพิอมาเผานำของผาถวาย ผขำวสาร, มะพรำว, และนอ 

แรด, เลอดแรดก่ยชองเคริองยาคำง"^ รวมท'งชายหฌงและเก็ก 
1'1 ,ทิ',. I, ส!!,-./..!,!,!!!! ทมาย่ระมาณ ๒๐0 เศษ เย่รคเกลา ๆ ย่ระทานของแกกรมการ 

และเสมาพระรย่ แก'พวกกะเหรยงทวิก'น 

พระก็วิสุวรรณครร'กการผละค:กะเทรยงถวาย พ0เสรรการ 

เมองและอำเภอ แลว 

เลนละครกะเหรยงแลว โย่รคเกลำ ๆ ให้มแฅรวงใหพวกกะ- 

เหรยงทิมาพง ก'ยย่ระทานเสอผำแก'พวกกะเหรยงทิเล่นละค 

ถวาย เวลา®๒.๒๐น. เลิกการเล่นเสก็รกล'ยเรอพระทินซ. 

จากไทรโยค มาวง์เขมร และพุทืองชืาง 

ย่ลกคนย่ระรำเรธฅน 

ว'นรํนทร์ ท ๓๐ มกราคม พ.ก็. ๒๔.๖๕ เวลา ๖.®๕ น. 

แลำให้ไย่ห้'!การ'ร'ยย่ร ะทานอาห^รเซำ 

เวลา ๗.®® น. ย่รอท 0ร๖ พ!. มหมอกดกฅามยอดเข.า ออกเรอ 

1ากทิย่ระท'ย แรมย'านค่ายไตรโยก็ เริ อ เทินร่องฅามเรยวหนำก็าล 



๖'^ 

111 ฅป็เรอพร:ทนํงีผ่านทว่าการธำเภป็และ;โรงฅำรว!ภชิร ม 

ท่ารว!ภชิรฅงแถ^วส่งเสก็! เวลา ๗.เย้๐ น. ถิงเรยวแก่งยาว แลเก็น 

เขาช่องเต่าฅรงหน'ๆเรอ เวลา 0^.๒๕ น. ถงว่งยาข'า เวลา 

๗.๒0^ น. ถงเรยวแก่งปะ;ร”ง์ฅากง■เกินไคส:กวก แต่ฅองเลยย 

ทางผงซาย เพรา:ทาง^งซ'ายลก เวลา ๗.(^®■น่. ถงหาคชาว 

เวลา''๗.๔๓น.ถงว่งพร: เวลา05).๔02)น.ถงเรยวว'งักลก‘พอพ'นเรยว 

ก็ถงว่ช่กลห เวลา 05).๕๖ น. ถิงเรยวท่างิว พอพ'นเรยวมาก็ถงท่างิว 

แลเห็นเขาหนองย่วอย่ฅรงห'วัเรอ เขานอย่ทางผงขวา เวลา๘.๐®น. 

ถงห'ว่ยเกลิงกร: พอพ'นห'วยก็มาถงหาคเกลิงกร: ทางเร้ปิกคเคยว 

คามกุงน~ เวลา ๔.®๕ น. ถงยานไ-ทรโยก เวลา ๘.[อย้ น. ถง 

ท่าควาย มแพ!ธกอย่ผ่งซ'ายแพ® เวลา ๘.๓๐ น. ถงว่ช่ฅ:เคยน 

เขึนค๎ว่งยาวนานิง เวลา ๘.๓05) น. ถงแก่งป:รอม มเกา:ซย่ห่โ 

เกา: ๆ ® ตามใต้น^เยึนหินก'อนไฅ■.ๆ แต่มท ‘เ^ ลิกพอทเร้อ!:ข'ามไต้ 

ต'องใช้เขอกผกแล'วปล่อยลงให้ขิกทางผงขว้า นำเช่ยว!กก'วย 

ทตรงนถำความร:ว่งไม'พออา!มธนืตราย แล:หางเสอเริอพร:ทนำ 

ห'กเวลาขำมน เวลา ๘.๕:๘ น. พ'นแก่ง คงใชำเ!วท่าหางเส่อ 

คลอกทางในว'นน แล:!อกเรอพร:ทนงทใตำเก่ง เพอทอคพร:เนตร 

เรอยางลํ''ขำม'แก่ง รวลา น. ออกเรอพร:ทนำเกินทางต่อมา 

ผ่านเรยวแก่งป:รอมแล:เรยวท่าไท่ร'3ก เวลา ^.๕๕ น. ขิงเรยว 

ย'อง^. เวลา (1^.๕๒ น. ถงแก่งกิกก'ก .ทางผงชวามเกา:แล':หินใต้นำ 
4 

( 
4 



/ 

เรธฅธงเกินเสยทางผงซ์าข 

■อรรมกา เวลา 4.๕'0 น. 'หนแก่งก[เกก เวลา 5) © น. ถงทา 
^ 

เยง เวลา ©0.0๘ น. ถงเรยวนาวน พ!)พนเรยวนาวนมากถงเรยา 

ท'ายนำวน ฅ่ซิใย่ก็เยึนเรยวท่าหิน ยางฅอนนำไม่สแรง1ำเน่ก เวลา 

©0.๒0 น. พำแรขว เวลา ©0.๒๓ น. ถงท่าหิน แลเหินเขาท่าหิน 

ขย่ทางผงซ*'เข เวลา ©0.๓๐ น. ถงเรยวท่าแว' เวลา น. 

ก่งทำกรำง เวลา ๐0.๔๖ น. ก่งเรยวหิววำเขมร มเก'ร!!ย'กลา? 

น^ เ^ฅธงเกินทางช่องผงซำย เวลา ©0.๔๙ น. ก่งนำพุหิววำ 

เขมร ผนำไหลอย'มากอย่ทางผงซำย ถ่กไ''!]ทางผงขวาเยึนหาก 

เขนทย่รรทโ]แรมเมธขาขน ชาขนก่นเวลา ©) ซวนา??ก'. ๓๘ นาท่ 

ขาล่องก่นเวลา ๓ ช่ว์นา??กา ๓๘ นาท เวลา ©0.๔๗ น. ก่งเรยว 

พุ่งก่อ แลเห็นเขา?'เากฅาแพรฅรงหำเริอ เวลา ©©.๐© น. ถงหำย 

พุ่งถ่อ แต่หนำแลำไม'มนำ ทฅรง!]ากหำยลงมำฅามผง ผหินกำน 

โตๆ ท่ามนำป็ย่ก่มาก เร?]วนรรยรยาว เวลา©©.๐๔ น. พำแรยว 

แลเห็นเขายอมตรงหำเรอ- เวลา ©©.©๔ น. ก่งเ?ยวหากฅาแพร 

ทางผ้'?ขวามหากเรยกว่าหากตาแพะ พอพนเรยวมาห'น่อยเห็นเกาะ 

ก่งเรยวหากงิว เวลา ©©.๒๖ น. พำแรยว แลเ? น!ช•ยอมอย่ทา.? 

ผงชวา เวลา 0 เ โพุ่, 

* 

* 



๖๔. 

ถงเ':ยวสองช'!)ง หนาเขา^ธมณกา?เล็ก!)ย่ห'เรยว เรยกว่าเกา? 

ทน'ชายธม เ•รอฅ๎ขงเกินทางร่อง^งซ็าย ท่อลงมาธกมเกา?อก 

เกา?หนิง เรอฅ'องเกินทางร่องผงซ๎าย แท่เฉยกเกา? เทรา?ริมผง 

มทิน เวลา ๑0.๓๖ น. พนเริยว แลเทินเขายอมอย'ทาง?เงขวา 

เวลา ๑๑.๔๔ น. ถงเริยวเกา?ทาริว (ฅามพร'?ราซนิพนธ!]ร?พาส 

ไทรโยค เรยกว่า เกา?ทางนาค) มเกา?อย่กลางนำ๒เกา? เวลา 

๑๑.๔ง น. พนเรยวเกา?ฅาริว แลำถงเริยวผ?เกิอ เยึนเริยวสนๆ 

ไผ'ยาว เวลา ๑๑.๔๘ น. ถงทากสร?สมุม แลเทินเขาสร?สมมอย' 

ทางผงซำย ทหาดนขกลงไ!]ทน่อยนารอน เมอขาขนไค'ลองขค 

กุแลว เวลา ๑๑.๕๙ น. ถงเรยวสร?สมม น^ลกแล?ร?ย?ทาง , ว่ ท่: , 
ยำ:มาณ ๑๐ วาเทานน เวลา ๑)อ.0๐ น. ท่รอท ๘๓ ฟ. เวลา 

๑เอ.๐๙ น. ถงนำพสร?สมมอข'ทางผงซำย แลเทินเขาถํ้าผเยึนแนว 

ฅรงหำเริอ ส่วนเขาทิเยองอย'ทางขวา เริขกว่า เขาม่ดเถ่อ เว?;า 

๑เอ.๑๖ น. พนเริยว เวลา ๑๒.เอ๑- น. ถ่งเรขวถำผนอย ในเรยวน 

แลเทินถํ้าผนอยอย่ยนเขาทางผงขวาเยนเริยว!]ร?มาณ ๓ เสน เวลา 

๑เอ.๓๕น. ถงเรยวถำผใหญ่ มนำพุชย่ทฅนเขาถํ้าผ เวลา๑๒.๔๖น. 

ใหญ่อย่ยนเซาถ^ผ ( ฅามพร?ราชนิพนธ!]ร?พาสไทรโยกว่า 

ย('กถาอย่สงฑกนำ6๘วา) อย่ทาง?โงขวาของแม่นำ เวลา 

๑เอ.๕๑ น. กงเรยวสองช่องหำส่ากินนร เย็นเริยวยาว!]ร?มาณเสำเ ๑ 

พอ?ร่ร่แรยวผาล็ถงเขาถํ้ากินนร เขาทำนเยึนแนวพกอย่ท'างผงซำข 

ถงถํ้าผ 

เ^ 
* 



๖๕ 

เยนหินย่น มถำชิย่หลายถาเรยกว่าถํ้ากินนร เวลา 0๓.00 น. ถร 

เรยวถากนนร เวลา®๓.002) น. ถงเรยวแกงฅธ เวลา®๓.1อ0 น. 

ถงแก่งล;ว'า มเกาะเล็กธย่ทางผงชวา ใฅ’ลงมาทางผงซฯยหินำพุ 

แห่ง® ร'ธงทางกด เมธขาขนฅรีงใช้เชธกรงไย่ แฅ'ชาล'ขงย่ล่ธย 

ลงผาไค้โกปีสะกวก. เวลา®๓.๒!อน. พค้{แก่งละว'า เวลา®๓.๒๕น. 

กิงห่าเกลง4!อ หิน^พุธยู'ทกินผาทางผงซาย ทางผงขวาเยนเซาเฅย 

เยืนหิวเคยวก'นกโแขาแก่งละวช้ ตรงหํว่เริอไย่เห็นเขาแก่งระเยิก 

เวลา ®๓.๕๙ น. กิงนำพุท'วยเกลงยอธกแห่งหนง ว่าเยึนน^ทฅกมา 

รากทธนเกิยวก'น แต่มาแยกกิงธอก เวลา®๓.๕๓ น.ถงเรยวหำ 

ท'องซำง เวลา®๕.๐0น. หิฝนย่รอยๆ เวลา®๕.0๓น. เริอพระหินง 

เทยฆท่าห่ฅำยลพุท'องชำงทางผงขวา เยึนหิๆย่ระทโ,แเรมเมอขาขน 

กรงหนง ขาขนรากพุท'องชำงไย่วำ เขมร กินเวลา 02) ‘ชํ่วีนาพักา 

๕๘นาท ขาล'องกินเวลา ๓ ชำนาะ?กา®๕ นาหิ เยึนหมกเชฅการ 

เกินทางว'นน ย่ระทโแ'รมหิฅำยลน แลำไค้รโาการให้ช่างไมมาแค้ 

และซ่อมหางเสอหิชำรุกเผอขำผแก่งย่ะรธม เวลาคํ่าผ้หิไย่ใน 

กระยวนยางกน ลองเต'นรำไมำวกอย่างหิพวกกะเหรยงเล่นถวาย 

สำเร็รกิ ว'นนย่รอทร'อนหิสุก ๔๕ ฟ. หนาวหิสุก02)๖ ฟ. 

* 
* ๙ 

4 

* * 
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4 
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* 
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๖๖ 

จาโ!พุทองชาง มาวิงไหญ'และลุ่มสุ่มไทม่ (วิงโพ) 

วน[างคารท ๓® ผกรากม ห.ก็.๒๘:๖๔: เวลา ๖.00น. 

ปลกกนย่ร;!ำเริอฅิน แล๖ท้!'คการรยปร;ทานธาทารก'น เวลา 

๖.๕๕น. ฝร!เท๘0ร ฟ. ว่นนอา',าาก็โปร่ง เร้ธหร;ทน^งอขก!ากท 

ปร;ท'ไ)แรมพทไ)งช๖ทางผงขวา ไ แล;ผงซ'ไยมนำ.พ ^งขวาตรง 

ขไมมพุนำรไเน) พอออกมาผ่านหไยเกา;ทไ]งซไง แลเหนเขาอพุน 

แล;เขาว'ไกร;แร;ซอนก'นอย'คามลำคไฅรงทนไเรอ แล;เขาแก่ง 

ร;เยิกเของทางขวามอ เขาท^ทผคนอย่ทางผงขวาท^สิน เวลา 

0^ว.๒0 น. เขไเขฅเรยวแก่งร;เยิก ทางผ่งซไยผทนกอนโฅ ๆ ตามผ่ง 

แล;ท!มนไก่ม ทางผงขวามเกา; เรยกว่าเกา;แก่งร;เยิก็ ทางเรปึ 

เกนไม'ลำยาก แฅ่ฅไงเคนใหโกลเกา;ส่กหน่อย เวลา๗.๒๕น. ผ่าน 

ห่วท่าแกกงา ทางผงขวามหาก มคนมา ฅงฅไ)ไม้ไผ่ เวลา ๗.เอ๘ น. 

เขไเขตเร่ยวแกกงา ทาง ผงขวามหินกาลใต้นา มฺาก^ ทางผงซ'^: ยม 

เกา; พนท่โกยมาก'เยึนกรวกกไนโตๆมาก เยนเรยวท่คกเกยว เวลา 

๗.๓® น. พนเขตเร่ยว เขไเขตวไแดกงา แลํเห็นเขาอพนตรงหไเร่อ 

เวลา®).๔๖น. ผ่านท่าหินอย่ทางผงขวาเย็นหากเลกๆ (ว่าเยึนท่า 

สำหร่ไขนไปเก่ยหินลไมคทเขาอพุน) ต่อรากนนมาก่เยึนวไท่าหิน 

ทางผงขวาของท่าหินแล;วไท่าหินมหินกไนโตๆตามร่มผง เวลา 

0^.๔๘น.เขไเฃฅเร่ยวฅผเย่ร'อ; มเกา;อยู่กลางน่าเกา;® แต่ทาง 

ซ่องผงขวาเร่อเคนไม่ใต้ เพรา;มหินกน เร่อเกินทางซ่องผงซไยเยน 

ทางตรง นไลกเยนยางฅอ่น ยางตอนตน เห็นพนทเยืนกรวกกไนโตๆ 



แต่เริอไม่กิ?) พธ1ะหผดเขฅเห็่นกินกอง 155 กองในร2ยะใกลกนทาง 

ผงขวายินออกผา เรยกว่า ฅํวฅผเย่รอ? เวลา 0).^ น. พนเขฅเรยว 

เวลา ๗.๕๓ น. เข'าเขคเรยวทำย?^เมเ!!รอ? ผเกา?กลางนำ ช'องทาง. 

เรอเกินไค้ทำ 165 ทาง แต่เริอล่องทำงผงขวา พอพนเรยวกผ่านเกา? 

นายกอง อ*ยูโกลค้!างผงซายของแม่นำ เวลา ๘.๐๘ น. เขำเขฅ 

เรยวหํววำกร?แร? แต่เยินร?ย?สนมาก เวลา ๘.®๐ น. ผำนวำ 

กร?แร? ทางผงขวาเยินกิน ทางผงซำยเยินหาด")® พอพนมว'งั 

เรยวอก® เรยว เรยกว่าเรยวทายว'งักร?แร? แต่นำไหลไม่ส้แรง 

เวลา ๘.๒๐ น. ผ่าน!]ากหำยแซงคำนอย่ทางผงซำย ทฅรง!]ากหำย 

มเกา?อย่เกา?® หำยนหนำแลำไม่ผนำไหล ต่อหนำฝนรงร?ม ว่า 

ฝลายรคทํเขาพ่ง (เขากร?แฅ? ) เวลา๘.๒๕น.ผ่านกินโหฌ'อย่ 

ทางผงซำยผกินกธนใหญ่ๆอย่ริผผ่ง เวลา๔.๒๙น.ผ่านทำ- 

ทํขนฝร?พาสเขาพำ (เขากร?แฅ?) เรยกว่าท่าท?กวอย่ตางผงซำย 

แล?ในทางฅรงขำมกนล?ผง กิอ ตางผงขวามฅนฆ?เคอตน® เยิน 

ม?เกิออทมพร ม’รู!]เยินธุ่]มอย่ยนกิง ๒ รุ่]ผ เรยกก'นตามชาวยำน 

ว่าท่าม? เกิอยายศร ต่อรากทย่านท่าม?เดิอยายศรลงมา เรยกว่า: 

ย่านท่าต?กำ เรธตองเกินซกผ่งซำยมาก เพรา?ทางผงขวาแล? 

กลางนำยางตอนตน พนทเยินกรวกกอนโตๆ* ยางตอนเยินกินกอน 

ใหฌ'ๆท่อย่สงกว่ารรต่ยนำก็ม เวลา๘.๓๘น.ผ่านกิน^งโฅ เยิน^ 

กินช?โงกํ (พอสำเกฅเยินเคำ!]ไค้ อยู่รูทางผงขวาของแม่นำ ท' 
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ทนนเฃืนทส่งเกฅของ!เกินทางใน1:เคูนำ คอ ถ‘านาพอกขยอกเขา 

เรธร2ผ่านทำยลพท"องขฯงใม่ใค เพรางนํ้าทพทองข'างยานผาก 

ธารรงฑำใหัเริยิล่ผไค ถาท่าผเลยย'ธกฅนแว่ชนไง]ก็เกินล‘กัไยเไค้) 

เวลา ๘.(4๔: น. ม่านย้านท่าฅงก^าใหม่ อย่ทางผงขวา ผย"านกนอยู' 

หล่ง0 ใทํลงผาอกหน่อยทางผ่งซ๎ายถงห'วยแซ'งใหณู่ เวลา 

๘.๔(เ' น. เข"าเขฅเรขวเกางฅงฺกลง ทางผ่งชวามเกางอยู'เกาง 0 

ใกลผ่งผาก เรยกว่าเกางฅงกล; เรยวนไม่ค้เขยวนก พนทยางฅอน 

ตนเห็นเย็่'นกรวกก'อน ๆ แต่เริอไม่ตก เวลา ๘.๙๓ น. พ'นเขตเรยว 

เข"าเชตเรยวห่วแก่งสารว”ด พนทเตยนเยึนกรวกกอนๆ แต่เริอไม่กิก 

แลงนำไม่ส้เซ้ยวนก เวลา ๘.(4๗ น. พ'นเขต เวลา ๘.(เ:๙ น. ผ่าน 

ย่ากห"วยสารว'กธย่ทางผงชวา เวลา (๙.0(4 น. เชๆเขตแก่งสารว่ก 

ธย่ฅรงห'วัโค'ง ต'วัแก'งมหินใค้นำและเกางเยึนหินเยืนหากผาก 
^ยั^ ส่^^ ค้ ำ ฦม่ก่ ,ห, , , 

ทำให'ทางเรอเกินสกเกยวฅ"องใชัโรยพวน แต่ไม่ยากเท่าแกง 

ย่งรธม เว'สา (๙.0๐ น. พ'นเขตแก่งสารวก ก่งหินสำเภาอยู่ทางผง 

ซำยแม่นำ เยืนหินชงโงกยืนออ'กมา แลเห็นเขาเขยวซิงอย่ฅำยล 

ท่าฅงก๘อย่ฅรงทำยเรอ เขานอย่หางผงขวาของแม่นำ เวลา 

1อ0น.เขำเขตเรยวท่าเสา เยืนทคกเคยว ทางผงทำสองขำงยาง. 

แห่งทเยืนหินทรมนำก็ผผาก ทางผงซำยมเกางอย'เกาง ๑ เรยกว่า 

เกางท่าเสา เวลา (๙.เอ(4 น. พนเขต เวลา ๙.๓๐ น. เขฺำเขตเรยว 

ท'ย)ตอง เยืนเรยวยาว ทางผงขวาเยืนหินแลงกกโกำ พนทฅนเยืน 

เ^ 
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กรวก แลเห็่นเขาแซงท'ายเร้ป็ เขวขฯงพห'ว์เร้!) เวลา๓:ฟิ น. 

ผ่านท^ยทโ]ฅอง'อย่ทางผงขวา เวลา ๙.๓๖ น.4^นเรยว เวลา 

๙.๓๑) น. เข'าเขฅเรยวชกม;เพ!]ง มเกา;อย่หํวีเรยว เรอเดินทาง 

ผงซ'าย ^นทเยืนกรวก ยาวํย่ร;มาณ๔เส'น เวลา๙.๔.0น. 

พ'นเรยว เวลา ๙.๔๓ น. เข'าเขฅเรยวทโยกง พนทเยืนกรวก เวลา 

๙.๔๔น.ผ่านห็วขกุ้งทางผงซโย' เวลา๙.๔๕น.พนเรยว เวลา 

๙.๔๙ น. ผ่านยโนวโใหญ่ ผฃโนกนทงส!]งฟากแม่นำ เวลา 

๙.๕๓ น. เขโเขฅเรยวท่าฅาลู เยืนพนทฅนเห็นก'ธนกรวก แต่เร้อไม่ 

ดิก เวลา ๙.๕๔ น. พนเรยว ผ่านเกา;ฅาเล็กธย่ทางซโยเรธ เวลา 

๙.๕๘ น. เขโเรยวหโวโใหญ่ เวลา 00.00 น. ม่านวํงใหญ่ เวลา 

00.0๓ น. ผ่านท!)ร;ทโแรมหากวโใหญ่ธยู'ทางผงขวา ขาขนกน 

เวลา 0^ ซวนาฬิกา 1อ๙ นาท ขาล'ธงดินเวลา ๓ ซวนาพักา ๘ นา!า 

พธพ'นทย่ร;ท่ขแรมมากุ้งหนง เห็นเขาเขยวฅร'งท่าฅ;ก!วีฅรงทโยเรอ 

อก เวลา 00.0๖ น. ถงเรยวกนขนไคยาว!]ร;ผาณ ๒ เสน เวลา 

00.๒0 น. พ'นเรยว เวลา 00.๒0 น.ถงหโยคํนึย่นไดธยู่ผงขวา เวลา 

00.๒๕ น. ถงช่ธงแกย เวลา00.๒๘ น. เขโเขฅเรยวพไกร เยืนเรยว 
ใ,..^ 4 

ยาวดิกต่อก'นั พนเย็นกรวก เวลา00.๓0น. ผ่านหโยพใกรั ต่อ1าก 

ย่ากหโยลงมามห็นใฅน^ยิยู'หลายแห่ง ต่อรงาธกล็เยืนเรยวธกเรยก 

ชิอเกยวกน เวลา00.๓(เ'รน.พนเรยวทงสองแห่ง เวลา00.๓๙น. ผ่าน 

ท่ายลพไกรโก่า แต่เดิมเกยมกนธย่ แต่ย่ดนรโง เห็นเขาพไกรโ]รง 
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ขวามอ แลเหนเขากวางอย่ฅรงหํว์เริ!! เขาท^สองลกนป็ย่ทางผงขวา 

ฑํงนํน เวลา®0.(๙.๑ น. เข'าเขฅเริยวพไครโก่า พน^งซฯยเยืนกรวก 

^งขวาเยืนหีน [ฅ้นำมาก พอพ'นเริยวแลเห็นเขาหมาฅรงหำเริอ เขาน 

อย่ทางผงซำย เวลา®๐.(๙:0ช้น,เขาเชฅเริยวพม่า เห็นรอยชำงยืาลง 

กินนำทางผงซำย พนทใฅ้นำเยืนกรวด ทางผงขวาเยืนหิน เวลา 

๑0.(1:๖ น. เขำเขฅเริยวหนำเขากวาง ทางผ^5ขวาทเยืนเขากวางนน 

มหินใฅ้น^มาก เวลา ®0.(^(^ น, ผ่านฅำกวางอย่ยนเขาเยืนรย่หิน 

.เริอกงเกินเลยยฅามแนวเขา แลเห็นเขาหมาอย่ฅรงหำเริอ เขา 

กวางฅรงทำยเริอ ทฅรงหำเขาหมามเริยว ๆ® แฅไผมซอ พอ 

พนเรยวเริอเกินเลยยฅามแนวเขาหมาซงอย'ทางผงซำย 1วลา 

®®.®๓ น. เขำเขฅเริยวหินกาก แลเห็นเขากวางฅรงหนำเริอ เรยวน 

ตอนยนพนเยืนหินกากต่อลงผาเยืนพนกรวด ยางฅอนมหินใฅ้นำ 

เวลา®®.®๔น.พนเริยว เกินเลยยฅามเขากวาง แลเห็นเขาหมา 

ตรงหำเร่อ เวลา®®.เอ๓น.เขำเขฅเรยวหินนกกระฅ'อย เยืนเริยว 

โคำงอ ทางผงชวาเยืนกรวด ทางผงซำยเยืนหินทอย่โฅนำห็มมาก 

ยาวย่ระมากแสน® เวลา®®.!อ๖น.พนเขฅเรยว แลเห็นเขาหมา 

ตรงหำเริอ เวลา ®®.เอ๙ น. ผ่านรย่หมาทอย่ยนเขาหมายนผํงซำย 

ต่อมาเริขเกินเสยยตางเขา แลเห็นเขากวาง'ธย่ทางขวา เวลา 

®®.๓๕ น. เขำเขตเริยวหำยเขาหมา มเกาะเล็กอย;กลางนำ เริอ 

โทฌ่เกินทางช่องผงซำย พนฑเยืนกรวก ทางผังชวาเรอเล็กไย่ไกิ 

V. 
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เวลา ๑®.๔.๖ น. ผานหาคทฅรง^งขวาขธงแม่นำทมา^ชิคใหกนร่ย- 

ฟ่รเ;ทานธาหารเชำ ตาง^งซำยม่ถำเรยกว่าถำชะน เขาลูกน 

เยึนเทอกเกยวก่ยเขาหมา เวลา ^®.๔;® น. ผ่านทุน^เฝรยวอย่ทาง 

ผงซำยฅรงหำเขากำซะน เวลา®๒.๐0น. ฝรอท ๘๒ฟ. เวลา 

®๒.0๓ น. เวิำใขฅเำยวหำอำยแข่รก ทางผงขวาเยึนกรวก ทาง 

ซำยเยึนหิน* พอหลกเรยวหำ เขำเขตเรยวกลางอำยแฝรด สเกาะ 

ป็ย่ก•ลาง เรอเกนทางร่องผงซำยคกงอนิดหน่อย พนเยึนกรวดยาว 

ฝระผาณเท่าๆกน เวลา®๒.®® น.พนเร่ยวทำ๓เร่ยว เวลา 

®๒.®๕ น. เขำเขตเรยววำโพ แลเห็นเขายาหำมฅรงหำเริอ ว่า 

เยนเขาเทอกเกยวฅิกต่อมา1-ากเขาหมา เร่ยววำโพนนำไหลแรงเยึน 

ยางตอน กอตอนทฅนเท'านน กำทลกนำไม่สเชยว เวลา®๒.®๔น. 

พำแขฅ เร่อกงเกนในเขฅวำโพ เวลา®๒.๓๒น.เร่อพระทนํ่งึรอก 

1ตย่ระท'ยแรมตำยลลุ่มสุ่มใหม่ (วำโพ) ซงอ|ย่ทางผงซำย ทาง ท่ 

ผ เงขวามแพอย'๓ หลำ *กนทอย่นเข่นพวกขมุและทะเหรยง แลเห็น 

เขาชำงผอมอย'ทางลำงตรงตำเร่อเมธมา และเขาย่าหำมตรงทำย 

เร่อเมธผา เวลา®๖.๓๙น.เสดรลงเร่อเล็ก {ช.®) ล่องลงไย่ 

ย่ระพาสตามลำนำ มเร่อเล็กตามเสกรไย่อก®ลำ 

®๘.®๔ น. เสดรกล'ยลงเร่อพระทนำ 

กวางเกมผาถวาย ย่รอทในว่นนรอนท่สก 

๗๖ฟ. 

เวลา 

วล^®๘.๒๐ น. มผเอาเนอ 

๘๘ฟ. หนาวทสก 

* 
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จากลุ่มสุ่มใหม่ มาสองพน่อง แล?; ท’ายวํงหม่ก ( หาดสเ:บ’ไ) 

วนพธ ท ๑ กผภาพ่นชิ พ.ก็, ๒5ะ)๔: เวลา ๖.0๐ น. ย่ลกคน 

ย่ระฑํเรอฅนหผค แล'วให้ร่ขม่ระทานอาหาร เวลา 0'า.0๓ น. เสค็า 

ลงเรอเลิก (ช.©) ผเรอครฑและเรอคอนโก็เล่อล่องล่วงหน'าลงไย่ 

ย่ระพาสฅามลำแม่น^ เวลา ๗..©๐ น. เรอพระทน^หยง์ใรถกออก 

รากทย่ระฑ่ยแรผฅำยลล่มล่มใหม่ (ว”งัโพ) ล่องฅามลงไย่ เวลา 

๘.00 น. ไย่รคเกล'า ๆ ใหเริชเล็กฑเสก็รล่องลงมาก่อนรปิคทเกาะ 

ยายสร”นทางผงซ'ายแม่น^ ให'คนเรอเล็กร”ยเย่ระทานอาหาร เห็น 

เริธพระทน^ผา และโย่รคเกลำ ๆ โห็ล่องผ่านลงมาก่อน เวลา 

๘.๒๕ น. ให'คนเริอเล็กร่ยย่ระทานอาหารเข'าแล’วล่องลงผาฅามน^ 

ฅาผเริอใหญ่ เวลา ๕.0๓ ท่นเริอพระทนงเสห็รขน เรบิเข่าเขต 

แก'งอ'ายหิค เยืนแก่งคคเกยวมหินผากและทฅนเยึนกรวก ฅ'องใซ' 

โรยเชอกลงผา การข'าผแก่งนยากกว่าแก่งสารวกหน่อย เวลา 

๕.00 น, พ'นเขตแก่งอ'ายหิก แลเห็นเขาอ'ายหิกอยทางขวามอ 

เขานอย'ทางผงขวา เวลา ๙.๓๕ น.ถงท่าหนองหิน เวลา ๙.๕๕ น. 

ถงว”งลำมะแน กรงเข'าห'วกุ้งเลยวว่งัลำมะแนนเขนคุ้งแคย มหิน 

ขวางอย'ข'างหน'าฅรงกลาง ถ'าเลยวคุ้งไผ'ก ห่วัเรอระชนผาริมนำ 

ทาง^งขวา หริอหินก่อนใหญ่ใตัน^ซงยนออกผาทางผ่งขวา เวลา 

๙.๕๕ น. ผ่านถญ่ฅาหยกอย่ทเชงหินทางผงซ่าย แลเห็นเขาหนอง 

ย่ลาไหลตรงหำเรอ เวลว 00.0๒น. ผ่านหากหนองย่ลาไหลอย่ทาง 



ชิชิ 

:ฟ้1^^1ชิ'เ^^^^^ชิ^^1๙ 
8 

& '! ''•'V/. 
^เด็®^ 

* 

๙^&ซิ?ข้ชิ‘^ ชิชิ^'ชิ•.ชิ^ชิ^^^ด้ด็ชิ 

111 
' 1 ,1^';^.'' '" 

&:ชิซั^^ชิ^^^ซ็ 

®!®® 

ซี^^^^^^^^?^^^!ด้^^ 
..ส^^^^^^^^^^^ 

เ^^^^®®^6เ^ 

* 

ชิ^^!!ชิ;^!#ชั^ต็?^ 
ดี^^^ชิ^®^^^^ดี®® 

ชิชิชิ ชิชิ•^ชิชิชิ ชิ.-?ชิ?ชิ'ชิซี®^ชิ’ชิชิ^•'ชิ’ชิชิ•^® 
ชิ•ชิชิ^ชิ'ชิชิ'ชิ?ชิชิ’^ ■ซิ®ล? 

* 

* 

* 

4 
* 

* 

* 
* 

* 

* 

* 
* 

* 
* 

แ
^(เ]5

0เ0
ซ
ี

1แ
1ฒ

เ1
1(ไแ

|ไ4
 



* 

V. 

,*** * * 
^ , 

.* 

V 

V' 
ไ 

- .^. . , 

*1. 
^ 

^ * 

* 

*0 

ษ 

# 

เ; 

เ 
' ^ 

9^ 

•4 



0))๓ 

ผงชวาขธงแม่นา แลเห็นเขาขอผอย่ห'วเรธซ๎าย เขาน"อยยางโทน 

ชิย่ห'"แร้ธขวา เขาท่ม่เอลูแน!!ย่ทาง^งขวาท^สิน ส'ดลงมาเขนเรยว 

เรยกว่าเรยวหนธง!]ลาไหล เวลา น. ผ่านห'ว่ย!เลาก่สิอย'ทาง 

ผงขวา เวลา®๐.๒๓น.เข"าเร้ยว*ยางโทน เรยวนมน^ยกเข"าทาง 

ผงซายแฅ่ไม่ลายาก* เวลา®๐.๒๗น.ผ่านว'ง!'ลาลิง มหาดธย'ทาง 

ผงซ"ายเรย!!ซธเช่นเกยวก'น เวลา®๐.๔:๐น. เข"าเรยวหนธง!]ากํช่ชง 

ทางผ่'งขวามิหากเรยกช่ธเช่นเคยวก'นั เวลา ®๐.๕๒ น. เข"าเรยว 

หากงิว เขึนเรยวธรรมกา เวลา®®.๐๒น.เข'าเรยวสธงซ'ธงท"าย 

หากงิว มเกางธย่กลางนำ เริธเกนไก้ท'งสธงทาง แฅ่เริธเกินทาง 

ช'ธงผงขวา เทราเ:เยึนทางหรง เรธคงเกินไค"สะกวก เวลา 

®®.®๓ น. ถิงสธงพน"ธงทฅำยล!]ระท'!เแรมธยุ'ทางผงขวา เยืนหาก 

กิผาก ทางผ่"งซ"ายเย็นหินสธงพน"ธง ขาขนหินเวลา ๘ช^ง่นาพักา 

๔.๐นาท ขาล'ธงหินเวลา๔:ซวนาด้กา๓นาท เ'?ลา®®.๐0^ถงเ'รยว 

สธงพน"ธงเย็นเรยวธรรม*กา เวลา ®®.๒๕ น. ม่านยำนหนธง!]รธ 

ธย่ทางผงซ"'าย มิยำน!]ระมาณ ๕ หล'ง ๖ หล'งั เย็นคนไทย เวลา 

®®.๒๙ น. ผ่านหากหนธง!]รอ อย่ทางผงซำย เย็นหากใหญ่ เวลา 

®®.๔:๙ น. ผ่านยำนหาดขาวอยู'ทางผงขวาของแม่นำ มิแพ ๕ หลำ 

รอกธย่ทชายหาดเย็นกนไทย การหาหินกิธการฅกไม่ เวลา 

®๒.๐0 น. ย่รธท ๔๘ ฟ. และเขำเรยวแม'กระยาน ฅ,ธนหนงเย็น 
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๗ซึ่. 

เกา".กลางนำ เรอเกินทางร'ชิงซำย เพรา2ซ่ชิงทางกงชวา^หนก 

1 

หด 

ตาง 

เผิชิงสงห 
^ . I- 

ชิยทางผง‘กายขชิงแกนา 

ต'องกุ้งและซ่องแ,คย ฅรงเกาะทางผงขวามหำยๆ.© .รยกว'าหำข 

แม่กระยาน เวลานม่น^เยึนหำง ท่อหนำฝน?ง1ะมโหลออก ใน 

กลางเรยวกยำนและแพท^สชิงขำ'งแม่นำ เวลา ©ะ.®๐ น. ผ่านยำน 

กซาวยำนนำเนชิกวางสกกาถวาย นายกลโแยึนผันำ'ถวาย นายเย 

เยนผ้ยงไกิ ไย่รกเกลำ ๆ ย่ระทานเสมาพระรย่และเสอ’ให้ หยก 

เรอรอในการร'ขและย่ระตานของ ตรงเริอหยุคน เยึนวำนำไม่ 

แรง เวลา©ะ.®๖น.เขำเรยวเซ่ยวท่สก ผคนกาพยุงเรป็ใหำารง 

กร่เกิยวก็พนเตราะนำเชยวเำ เวลา ©ะ.ะ๔ น. ผ่านหาก 

มหาคทรายใหฌู่อยู่กำย' 

เวลา ©ะ.๕0 น. ผ่านแม่นำกำน อยู่ทางผงชวาเยึนเกาะ แท่กิกกโ) 

กโผง ก็ร'ธงเยึนซะวากเขำไฝเท'านน แลเห็นเขาท่ามะเกิอชิยู่ฅรง 

หำเร้อ เวลา®๒.’๕๕น.เชำเรยวแก่งไม่ เริอตำงเกินซิกผงขวา 

ทเกิยว เพราะทางฃำยฅนออกผาไกลมาก แท่ไม่ก็หินเยึนแท่ท 

กรวกเท่านำ ยางฅอนก็หาดโผล่อยู่กลางนำ เวลา©๓.๐0ว น. ผ่าน 

ท่ามะเกิอ ก็แพคนอยุ'หลำ© อยู่ทางผงขวา พอพำแพก็เขาเรยว 

เรยกว่าเรยวท่ามะเกิอ กเกาะเลกกลางนำ เรธเขำท''งซ่องผงซำย 

พนทเยนกรวก ยางต*ยินฅนพอทำงเรอกรกกรวก เวลา©๓.©๘ น. 

ผ่านหากแห^ลมเยึนหากกรากใหญ่อยู่ทางผงซำยขธง..ม่นำ เวลา 

©๓.๔๓ น. ถิงย่ากกิเลน ทพโาใหกนรยย่ระทานอาหาร.ขำขาขน อยู่ 



ทาง^งขฑ ยๆนท^๒ฟาทแม่นํ๋า ทางม่ๆฃ'ายผา?!ๆ® พธเรปิ 

ผ่านมาถงผพา: ๒ รูป สวกชย่นโฅถวาย กนทยย่แถวนมการทำนา 

และทำไร' นโ,ๆ'าเยืนทผคนมาก เวลา®๓.๕0น.เขโเรยวรระเข้ 

คลาน เยึนเรยวฅิดต่อกโเ๓ เรสว แต่เร้อเกนสะกวก เวลา 

®๘..0๓น.ผ่า’นทำมะ•กรูก ม่หากทรวกอย่ทางผงขวา เวลา®๘!.®๔น. 

ผ่านยโนหิน*ก:ากใทฌ' ผยโนหลง® อย่ผงขวา ต่อมาถาเรยว 

หินก•าก พนเยนหินกาล และทคนเย็นกรวก ยางแห่งเย็นหินใฅนำ 

ก็มมาก ผช่ธงทาง!ชซ่อง แต่เรอฅโงเดนทางซ่องผ่งขวา พอพน 

เรยวมาหน่อยก็ถงยโนหินกากนโย มยโนประมาณ๕ —๖หลโอย'ทาง 

ผงชวา การหากนก็ก็อทำไร'และนากโฅ่กไม่ เวลา®๘.๘® น. 

ผ่านทำฅลงแกง ฅามผงเห็น'^นคนแกงอย่ทางผงซโยของแม่น่า 

เวลา ®๕.00 น. เห็นเขาสามพระยาอย่ทางผ่งขวาของแม่น่า ถโ! 

ลงผาเย็นหโยสามพระยาอย่ผงเกยวก'น เวลณ®๕.0๘น. ผ่านยโน 

วโฅผก อย'ทางผงขวาของแม่นำ ผยโน๓ หลโ การหาหินก็คิอ 

การทำนายโงฅกไม่ยโง เวลา®๕.!อ® น.!อคทหากสะยโ (ทโยว่โ 

หมก ) ทประทโแรมอย'ทางผงซโยเย็นหากใหญ่ พอเริอพระท’น่งี 

!อกเสร็! พระยาสุรินทรฦๅไชยผว่าราชการ!โหวโนำไม่รวกกกงอ 

ของพระวโปากหิเลน และลูกกวางชิงไปฅโ!!มาไกมาถวาย เวลา 

®๖.0๐ น. มผ้นำเขากวางและเขาวโย็า กโแนอเค็มและผโเมาถวาย 

โปรคเกลโ ๆ ประทานเสมาพระรฝให็ท"วก'น ก่ยฝระทานผโห่มนอน 
* 



๗๖ 

แก'ผ้ทใด'ลกกวาง วนนโม่!คเกลา ๆ ให๎งกการเขาแดรขร■แลงและ 

แฅรน!)น เพราะเช่าเฅรยมการเข๎าไล่ส‘ฅว เกรงว่าส่ฅว ระตน. 

จากหาดสะบืา (ทายางหมก) มากลอนโด 

วํนืพร]ห'สขคท ® กุมภาพ'น/พ.ก็. เอ๔.๖๔.‘ วนนิง่ก่การเยาแตร 

ม่ลกศ'นเพราะกล่วัส่ฅว/ะตน เวลาเช๎าใหคนร่ยย่ระทาน’ธาหารแล'ว 

เวลา ๖.๓๔น. เสก็รลงเริธเล่กไม่ขนทฑ่าฑช่ยหากสะยแทางผง'-’!แเข 

แล'วไม่ย่ระท่ยทห/งชิงทางผายย'านเม!)งไกทำไว'" ขนขนสง ๘ ก็ธก 

สำหร'ยม่ระท่ย ขนล่าง๔ก็ธก เพ■ธให'?)นค!เยยืงธก ระยะทาง 

นไสํ รากท่าไม่ถงหำงฝระมาณเส'น0 แล'วพวกไล่กวางและพรา 

ลงมิอไล'ต'!)นส่ฅว พวกทมาไล่รวมทำพรานและผัไล่ม่ระมาถ!๓0กน 

ไม’ม ลำวทผ่านมาเลย นโ]ว่าการไล่หมดเขต โม่รกเกลำ ๆ ให'หลวง 

ม่ระกิษรู'ๆฉายรูย่ แเลำเสก็รกลโ)ลงม่ระทโ)เร้ชิเล็ก 2โพวกทไย่ไล่ 

ลำว นำเต่าหวายทรำไก)มาถวายต่ำ® เร่!)เล็กล'!)ง!;าฅามลำนำ 

แลำเสก็รขนท่าตำยลตอไมำเกงชิย่ทางผงฃ'าย ระยะทาง๓เส'น ราก 

ท่าไม่ทหำงสำหร่ยม่ระทำคอยยิงสำว กงทำเช่นเกยวกำวนก่อน แลำ 

มพวกพรานและคนไล่ตอนมา แต่คงไม'มสำว่ล็ช'นเกยวกำ เวลา 

๘.เอ๔น. เสก็รลงเรอค.!!นโกเล่อล่องตามนำกลำลงมา เวลา๘.๔๘น. 

เริอคอนโกเล่อผ่านตำยลท่วยแมงลำ ทำสองฟาก;.เม'นำมกนอย่ 

ท/นน และไกความรากพระยาสรินทรฦๅไ-ป็ยผ้ว่าราขกำรรำหวำ 



๗๗ 

กาฌรินยร ทแน'?น!]ร ยอกว่าท")ฅำยลนเยึนทๆ ไกล้ทสกทฅิคฅ่ธก!ยแกน 

พม่า เวลา๔.ชิ:05) น.เสก็1ขนเรอใหญ่ซงผารอค!อร่ยชองถวา!]ธย่ 

ฅำยลย"านใหม่ห'วยแมงล'!! ทางผงซ’ายหม่ย'านนม่ยานย่รงมากน ๑0 

หล่ม่ ม่คนมาถวายของ เช่น กลวยไม’ว่ ชายผ"าสกา, กงโก, กล'วย, 

ส๎ม, ส่ไ]ย่งรก'แลงฃองเข็ดเฅล็?) โปรดเกล’าๆ!เรงทานเสมา 

พรงรปให้!*นวก'น แลงเสธผาแก'ผูทถวายของมากยางคน แลํ'งหผน 

1''นถ*วายกรงถางรูย่ทไย่ทอดแหผาไห้ทหน่าเผองสิงห้ เร้อพรงทนห้ 

ใหญ่ไก’ออกรากทฝรงทโ)แรมหาดสงย'า (ท’ายว'งหมก) เมธเวลา 

๗.ชิ:๐ น. พอเวลา ๘.๓0 น.ไก'ผารอกรอทฅำยลย’านใหม่ห’ว่ยแมงลโา 

น!เก'ธน ทอรโ)ของถวายแลโ:ย่รงทานชองเสร็รแล'ว เวลา๔.•เอ๔น. 

ออกเรอทรงทน๔รากตำยลย’านใหม่ห’วยแมงลโา เวลา ๔.๓ชิ: น. ผ่าน 

ย’านแว่าท่งนาอย่ทางผงขวาของแม่นำ พอผ่านย’านเก'าท่งนามา 

แลเห้นเขาอ่างหินฅรงห'วัเริอ เวลา ๔.๔.๐ 1?. เข’าเรยวหนามแกง 

มเกางธย่กลางนำ เริอํเดนทางช่องผงขวา พนทเยึนทรายย่นกรวก 

ผแพคนอย่รอคอยญ่างผงขวา๓หลำ ม่กนถวายไมโเกำแลงของเข็ด- 

เฅก็ด ใฅโเพกนอย่ลงมาเยึนหำย เรยกว่าหำยย่ากลำทราย ถ!กราก 

หำยลงผาเยนเรยว เรยกว่าเรยวย่ากลำทราย เรยวย่ากลำทรายนิ 

ยาวย่รงผาณ ๔ เส’น เวลา ๔.ชิ:^ น. พ’นเรยจ พอกผ่านท่าทุ่งนา 

พ'นไชย ธย'ทางผงซำยของแม่นำ มยำนอย'หล่ำ 0 แตํม่คนิรำงแลำ 

เวลา (?)0*.ซิ๖ น. ผ่านยำนย่ากลำเภาอย่ทางผ่งขวาของแม่นิา เวลา 

* 



๗๘ 

■3'0.©เอน. ผ่านห็วยย่ากลำเภาอย่ทาง^งขวา ฅ่ธ^ากนนมาถิ'งท'า 

มะเฟ่ชง!!ย่ทางผง.ชวา เวลา ๑0.๒๘น. เขาเรยวเกาะนำ เชยวม 

เกาะแฅ่ฅิกก่ย^งซำยคูเยนหาก เวลา ๑๐.๓0'วน. ม่านท'าโยง ม 

เกาะขยฺ'กลางนำเกาะ ๑ เยนทรายย่นกรวก ทางผงขวามยำนกนธย่ 

เวลา ©0.(^๔. น. ผ่านสะพานหิน'’ ทฅำยล'นมหินํ1ากผ่งขวายน 

มายางกำ!น เยืนหินกำนไฅป็ย่กลางนำ เร้ธพระทน่งฅคทำโหิ 

ทองเหลิ!:งหลุกไย่แม่น ๑ ทางเกินอย่ชก^งซำยทิเกิยว เวลา 

๑อ.๔!๙ น. ผ่านฝากหำยพงเซยวชิย่ทางผงฃ'ำย เวลา๑0.๔๘น. 

ผ่านย''': น1 ระเขโผิ อก ผก นอ ย'ทำสองฟากแม่นำ ยาง แห่ง เยึนแพ ยาง 

แห่งเยึนยำนรวม ๔๐ หลำ ทางผงขวามว'ก ทางผงซำยมหากใหญ่ 

พอเรอพระฑนำผ่านมาผพระสงฆ'สวกซย'นโฅถวาย และม่ผถวาย 

ชอง มกลำย, อำย, ขนุน, ไข'ไก'ยำง และโฝรกเกลำ ๆ ฝระทาน 

ของแรกฅธยแทนทรกน ในระหว่างนพวกฅอวนไค้นำย่ลาทฅอวน 

ไกฌัาถวาย มฝลาใหญ่ๆ ๒ ย่ลา ย่ลาสฅอยาว ๔ พ่ฅ ๑๐ นว 

กวำง ๑ฟุฅ และย่ลาเกำยาว ๔ฟก ในระหว่างนใหำอเร้ปิพระทนำ 

เพอรำและส่งขำคราว 

กรงหำเรอ เสร็นเลำเกินทางก่อไย่ เวลา๑๑.๒๗น. ผ่านวำกร่า 

เวลา๑®.๓๖น. เขำวำฅะเกยนเยืนลุงยาวมาก เวลา๑๑.๔๐น 

ถงยำนห่าเส/! มยำนกนอย่ทงสองฟากแม่น" 

ถวายมะกมและผก ไย่รกเกลำ 1 ใหำอาเริอเล็กไย่รยและเำกเสม 

แลเหินเขานำมกและเขานำเหม็นซำนถเน, 

ทางผ"งขวาม็กน 



๗^^ 

ให้ เวลา^^^ญ.0๐ น. ย่รธเา ๘๖ฟ. เวลา®๒.0๙.น.- ผ่านฟากลำ 

ตาช้ ธย่ทาฟ้งขวาขชิงแม่น^ เยึนลำธารเล็กลิกูเข'าไย่กาก เมธ 

ขาขนเคยเสก็^ย่ร2พาสแล'ว มคนธผ่ทํงสชิงฟากแม่นำ พวง 

ผำซำยม่หากใหฌ'แห่ง ® แลเ:ทา*งผงขวาม่กนถวายขธง มิกล'วข, 

ขอย, ข่น้นแล?ผกยำงแลเ•ผผูหญงชธแฝลกนำฑะเชมาถวาย 

ฅ่ว ® หำย่ระมาณ ® ฟฅ ๔ นิว ว่าร็ยไคโมิธวนท ® กฺมกำพโเชิ 

พ.ก็.’ ๒๔๖๔: โ!!รกเกลำ ๆ ย่ระทานของแหาทำก”น และคนถวาย 

วระเขเใกัผำห่ผอกผน ® เวลา®®.®๔น. ผ่านยำนท่ากะครำ 

ผยำนอย'ทางผ่งซำยแม่นำ ใฅ้ยำนลงผามิหากทรายปนกรวกหาค® 

รอยู 

แลเห็นเขาช'ชิงชำงค่ยอยู่กรงหำเร้อ เวลา®®.๓งน. มิงวำเย็น 

คงแลเห็นเขาข'องชำงคํย์กรงหำเรอชิก ก่อลงผาอกหน่อยทาง 

ผงขวามิหากโหฌ'หาก®เรยกหากวำเย็น เ^ลา®®๔๐น. เชำ 

เรยวท่าวำเย็น เย็นเรยวไม่ยาวนำ)และพนเย็นทราย เวลา 

®๒.๔๔ น. ม่านท'าฌวนอย'ทางผงชำย ทางผงขวาเย็นห')ก!เราย 

โหฌ' เวลา®®.๕®น. ม่านท่าข่อยอยู่ทางผงขวา เวลา®®.๔๓น. 
'ำ I เ^ I 2.-^ ‘จ เ^ 

เแ□บแ เฟผเยแมน I เ^เฆ เแเ1ฟม เมท แ^เทง่ เยบนแป ปทก็) เแ'ม 

เวลา ®®.®๓น. ม่านท่ากาธนอยู่ทางผงซำย พอม่าน■ลงมาหน่อย 

เขาเรยวกลากกวายมเกาะอยฺกลางนา แก่เริชิกองเกินทางช่องผง 
ย - 1 

''ะ 
V' ค่ เ5(๘เ น 

ชำยซิกเกาะ เพราะร่องแกยและคคเคยว .พอหลุกเรยว..รกผามิ 

เกาะอก เรอฅำงเกินทางช่องผงชวา เรยวนเย็นเรยวยาวและกก 

อำม มิห็ทรายฅน ๆ เวลา ®๓.๐๓ น. ทำแรยว เขำเขกกลอนโก 

* 
* 



๘๐ 

เวลา ๏๓.0๖ น. ^ธกเรอทท่า!]ระท่ยแรมกลอนโก อท่ทางผงซ๎าย 

เยนหากโหฌ่ ทฅำยลนมย’ท่นอย่!!ระ;มาณ ๓0 หล'ง้ มย''เนและ 

แพอย่ท'1สองฟากแม่นำ เวลา ๑๕.00 น. โย!รกเกล’า ๆ ไหหลวง 

ย!ระกิ!ย}ำๆ ฉายรย] ^ระเขโ ย]ล่าสฅอ, ย่ลาเกำ, และเต่าท่ไก้ 

มาว'นน เวลา ๑๑.๐๗ น มพวกขาวยำนนำนกยง, ’เก', ไก'พ'า, 

ลกเสอ 'ย้ ต่ว ก'ยผ่กสกและเนอกวางย่าง เนอกวางเค็^! ก'ย)ของ 

□ นมาถวาย โย]รกเกลา ๆ ประทานเสมาพระรูย]ไห้ไป ว'นนไ'กรำ 

หนำสอต่างๆ ท่ส่งมาถวายรากกรุงเทพ ๆ ไกความว่ามารออย่ท่น 

ก!งั้แต่ว่นท ๓0 มกราคม พ.ศ. 121๔.๖๕ ว'นนปรอทรอนท่สก ๕๔ ฟ, 
' ำ! ' ,1.1 - 11นาวทสก ๑เส่: ฟ. 

จากกลอนโด มาวํงลานและจ่งหว'ดกาญจนบุร 

ว'นท ๓ กุมภา'พ่นธ พ.ศ. ๒๔๖๔ เวลา ๖.๑0 น. ปลกคนแลำ 

ไห้ไปเอาอาหารร่ยฝระทาน เวลา๖.๕0น. ปรอท0:1)๖ฟ. ม่หผอก 

กามผวนา ออกเร้อพระทน๘ากทประทยแรมกลอนโก ผ่านเรยว 

กลอนโกล่องลงมาฅามลำนำ เวลา ๗.00ช้ น. ผ่านท่านกการอย' 

'ผงชำย เวลา0^.๒0 น. ผ่านยำนลำแรำอย่ทางผ่งขวา ม่แพ 

และยำนทลายหลำ มการหาเลยงชพไนการ?'เกไม้ เวลา0'ว.๔0 น. 

ผ่านย'',นยางเกาะ ม้หากยนออกมาทางผงซำย แต่เรอกำ)งเกิน 

เลยยหาก หากนเยืนหากทรายไหญ ผยำนกนอย่ฅํๅย!ลนทำสอง 

น ^ 



พ่าก ผิใ'^วกย'านยางเกาะนำไข'คะพายนํ้าผาถวาย พ!;พ'ใแรยวมา 

ก็ถงเรยวยางเกาะเยึนซ'!งทางแกยแฅ่พนทเยึนทราย แค่ยางแห่ง . 

เยนฅ!ไมนายำง เรอกงล'!งไกสะดวก เวลา0^.๕๔น. ผ่านหาก 

ยางพาผ่า เยึนหากทรายปนก!วกแค่ใหญ่โคมาก!ย'ทางผงซำย 

เห็นเขายากงขย่ฅร4หำเร้! เขานอย'ทางผิงขวา เวลา๘.0๑น. 

ม่านยำนท่าเสลาอย'ทางผิงขวาใฅ'ลงมาหน่อย เห็นเขายากง■สย่ทาง 

ขวา รมแม่น เทางผ็งซำยเยืนหากทรายปนกรวก และทางชายเขา 

ริมนำผิผมาฅงทำการค'ดไม่ เวลา ๔.๒๕ น. ม่านยำนวำอำยหมู 

ชย'ทางผงซำยแลเห็นเขาห่ยหมอย'หลำยำนเขำไป ทางผงขวาเยน 

หากทรายย่นกรวก เวลา๘.๕๒น. ผ่านท่าโยงนก!ยุ'ทางผิงซำย 
''ญ่ /,ญ่^ ก็',.แ".ำห็'” .ป.ก็ก็ก็ก็!ก็.,ก็ก็.ก็ก็.ก็ เวลา ๘.๕๕ น. ผานหากแคงอยุทางผงขวา เยนหากทรายฝนกรวด 

. ฦ ,4 4 ^ ะ; ริ ^ I 
อย่างใหฌ'ยิน!อกผามาก ผกนมาคำปลูกแตงในโเกูแลง แลเหน 

เขารมูกปลากราย!ย่ฅรงหำเร้อ เขาน!ย่ทาง^งขวา เวลา๘.๕๒น. 

ม่านท่ากระยิออย'ทางผ'งขวา ทางผิงซำยเยึนหาดทรายปนกรวก 

ใหญ่ ต่อลงมาทางผิงขวาเยึนยำนกนฅำคำไม่ และมสวนกลำย 

มาก ใฅำงมาถงแก่งน!ย เยินทๆผิเกาะเล็กๆสองสามเการ 

แค่เริอคงเกนตามทางมาไกสะดวก เพราะไม่ผิห็นและพนทล็ก 

เวลา ๙.®๐ น. ผ่านท'าทเสก็ไลงเม!เริ!ขำผแก่งหลวง!ย่ทางผง 

ขวาผิกาลเไำอยฺำลำ ® แลำกลโ]เริอพระทนง เพิอปล่อยทำยลง 

* *) ท 

4 
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๘!อ 

กงโรยลงมา 

ก่อน แก่งหลางนมช'ใ]งทาง!!ย่ เย้ ทาง ทางร'!]ง^งซก่ยเขึนช่องฅรง 

แค่มหินมากเรธใหฌ่ช่ๅมไผ่ไก่’ ค่อมาเยืนเกา;กลางน^เยึนเกาะ;หิน 

ร'ธงทางผงขวาเยืนร'ธงกกงอเลยวฅ่าถง ]ย เลยว แล;ช่องทางแกย 

มหินใฅ้นำมาก การล่องเมอกส่ยเรอแลำ'เอาทำยลงก'ธนไชัเซอก 

ทางยำนเมธงไก่^รำการผูกเชธกทวน้และมคนมา 

คอยช่วยรโ)เรอค่วย นโว'าเยืนแก่งทชำมลำยากแค่น"าไผ่สเช่ยวน่ก 

เวลา ๙.๓0 น. พนแก่งหลวงเรอกล่โลำแล่นล่องลงมาฅามนา 

เห็นยำนแก่งหลวงมยำนกนอย่ทงสองฟากแผ่น^ แล;ผ่านท่าฑ 

เสห็ใชนเมอขาขน ท่านอย่ทางผงขวา เวลา๙.๕0น. ผ่านท่า 

ยำนเห็ก ชย่ทางผงขวา หล่งยำนนไม่เยืนยำนรนย่ร;มาณ เอ หลำ 

๓ หลำ ผาฅงฝลูกไร' ยาสย เวลา๙.๕๙น. ผ่านยำนนางแอำ ม 

ยำนแล;แพกนธยู'ฅามผงซำย แลเห็นเขาช่องม;ทราง แล;ช่อง 

ม;ฅมเรยงกโตามลำกโราง)ผงซำย เขาท^สองนอ?ว่ฑางผงซำข 

เวลา 0๐.0๙ น. ผ่านยำนวำลาน มกนอยู่ง"^สองฟากแผ่นำ ทาง 

ผงซำยเยืนท่าทขนไฝทุ่งนาคราซ ใฅลงไย่หน่อยทางผ่ทุ่ขวามหาก 

ใหฌ่เยืนหากทรายฝนกรวก เยืนทย่ร;ทโแรมเผิอขาขน ตรงชำม 

กโทฝร;ทโแรม ทางผงผหำยเรยกว่าหำยวำลานมนำไหล เวลา 

00.เอ๘ น. ผ่านยำนท่าธธ 'หิยำนอยู่ทางผงขวา ทาง?โงซำขมหาก 

ยืนออกมาเยืนหากโหญ่ โตโากลงไย่ใน?โงเกยวกโมยำนเรยกว่า 

ยำนซกยายญวน ร่องทางกกเกยวแค่พนเยืนทราย มยางแห่งเยืน 



! 

^^๓ 

ฅธ แลเห็นเขาสารภ แล21ขาโตฌ่!)ย'ทางห่วัเรธฅา”^ลำก'ย^าก 

^งซ'าย เวลา®๐.๘:งน ผ่านยห็นเกาะสำโรง.ผยห็นและแหกน * 

อย่ทํงสธงผงแม่นำ ฅามผงขวามตากทรายโตฌ' เวลา®๐.๕๐น. 

ถิงย๎านชกอำยยานห็ตากโตฌ่ทางํผ่งซำย - และมหม่ยๆนฅาผ 

ผงซำย เวลำ ๏0.๕0^า น. , ผ่านยำนตนองหฌำ ผยำนทํโสอง?โง 

แลเห็นเขาฅกน^อย่ทางหำเร้อ เขานอย่ตางผงขวา เวลา®®*.®๕น. 

ผ่านยำนวำยาง ห็ยำนธย่ทางผงขวา ทางผงซำยเยึนหา;คโหรอ'ผาก 

โฅำงมา,หน่อยหยเรอกธงเสยยงกองแผนท ทระขนไย่ท'าขนน 

เวลา®®.๒๕น. พธพนหากโตญ'ทางผงซำยมา กง,ยำนท่าไมำวก 

(ท่าเกวยน) อน่ทาง?โงขวา โว,ลา®®.๓๖น. ผ่านหนำกองผสมส'ฅัว 

ซิงอยทาง?โ’งชวา และเมิธขาชนไกำสห็รไย่ทอกพระเน่ฅร แลำไย่ 

ย่ระพาสสามำกรทองคำย เห็นทิวเขาฅกนำธย่ทางข.วา ชายเขา 

ยางแห'งอน่ห็ผนำก็ม เวลา®®.๘๕น. ผ่านว'กเ’กํ้ามำกรทธง■'ผการ 

ฅงโฅะทยซาคำย ' และมยำนทงสองผง. แลเห็นเขาย่นชิย'กรง 

ตำเรอ เขาน่อน่ทางผงซำยของแม่นำ เวลา®®.๕๓น. ผ่านเขา 

ย่นธย่ทางผงซำย ' ทางผงขวามหาดโตญ่ผยำนธย่ท^สองผง เวลา 

®๒.0๐น. ย่รอต๘๘ฟ. เวลา®๒.®๖น. ผ่านยำนเขาแหลผม 

ยำนทๆสองผงแม่นำ ทางผงขวามสวนผะพรำวแลเห็นเขาแหลมธย่ 

กำย เวลา®๒.®®'น. ผ่านยำนทาสะแกมยำนกนอน่ท่งสองฟาก. 

แม่น^ ‘คนทนเยึนชาติรนโกยมาก การหากนกคอการย่ลกผำ! 
ใ:; 

. * 
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ทำไร่ เวลา๑๒.เอชิน. เข๎าเขฅฅำยลลนช็าง ผคนมาก!)ย!]ระ:ผาณ 

๓๐ กนเศษ เพธยอกร่องน^ ทางผงฃฯยผย'านกนอย่มาก เ,ละ:ม 

หากใหญ่อย่หาก ชิ ต่อลงใ!]ก็ผกนอย่ และ:เยึนหาคอยทาง^งขวา 

อก มไรนลอยไม'อย่โ รง ชิ เวลา ชิ๒.๓๓น. พนตำยลสินซาง 

ออกลำแผ่นญ่แผ่กลอง เวลา ชิ๒.๔๐น. ใอกท!]ระ:ท'ย'แรมหนำกรม 

ทหารยกมำราซยรทางผงซำยแผ่นำ เวลา ชิ๓.0๐ น. เศ์ษ โม่รก 

เกลำ ๆ ใหหลวงม่ระกิษรู' ๆ ถ่ายรม่ร่าพวกสิตวเยึนต่าง ๆ ทผ่ผถวาย 

มาก'ยของทไผ่มวิญฌาณทแม่ลก ๆ อก แลำไฝถ่ายรม่กองทหาร 

ต่อมามผนำของต่าง ๆ มาถวาย มปลาสก เนอโกสก และ:ผำ 

ต่างๆก'!)ของอนๆ เก็กเฅลกอก โม่ร์กเกลำๆ ประทานของแรก 

มเสมาพระรูม่ให้ เวลาเย็นกรมทหารยกมำราชยุรมแตรวง เวลาคํ่า 

กรมทหารยกมำราชยุรผละกรเย็กเตล็กถวาย และไคโสก็รไม่ทอก 

พระเนตร เวลา๒๒':๒ชิน. เสก็'?ลงเริอพระทนง แลำละครเลิก 

ย่รอทสำหรำ)ว'นนรอันทสุก ๙๔ ฟ. หนาวทสก 05)๖ ฟ. 

จากจํงหว*ดกไญจมบุรมาท่าเรอ 
ำ./ , 4 

วำท๔ กมภาพนธ พ.ก็.๒๔๖๔ เวลา๖.ชิ๐น.ม่ลกกนตน 

แลำให้ร่คการรำย่ระทานป็าหาร เร่านายเสกรใม่ทอกพระเนตร 

การสักห'กทหารมำราชยุร และผัวำราชการไค้รกกนนำทางมาให้ 

เวลา ๔.๔๐ น. เตรยผการธธกเ■ร9 ม่รอท05)๙ ฟ. เขำวำนอากาศ 

4. 



๘๕ 

กรม มิหผธกฅามยชิดเขา เวลา ๘.(เ:๓ น. ชิป็กเริชิ1ากทยระท่ย' 

แรมทกรมทหารยกมๆราชยร า''รัหว'กกาฌ^นยร .มกชิ'3ทหารและ 

ขำราชการพลเรชินมาส่งเล'ก็ชุ ล'ชิงลงผาดามลำแม่นำ นำเชิยว 

แลเห็นเขายำนถำป็ย่ฅรงหนำเริอ * เขานเยืนทวเกยวกยเขาฅกนำ 

พชิผ่านวำไชยํชํมพลชนะสงกราย้ พระสงฆ'สวกชย่นโดถวาย พ'อ 

พนว่ด!ก็ถิง?ำยลซกกระโกน ร'ชิงทางเรชิแกย มทรายเยึนโชกเขน 

หากม่าก ทำใหทางเริอเกินกกเคยว ยางดชินมกนมากอยช่วย 

เข็นเรอ แด'เริอไม่กิก เพราะขาล่องกนำมากกว่าขาขิน โกยเหฅุ 

ทมผ่นฅก ม่ชาวยำนทฅำยลชกกระโกนต'งโดะถวายกำนำ พอพน 

ดำยลซุกกระโกนผา นำก็ไมโช่ยว ถงยำนไร' มยำนกนอย่ทงสอง 

ฟากแม่นำ ทางผงซำยมหากทรายย่นกรวกใหญ่ พชิพนหากมา 

แลเห็นเขาดองซงอย่ผงซำยครงหำเริชิ เวลา ๙.๔๒ น. ถงช่ชิงแกย 

ดำยลวำห็ย ทางกกเกยวยางดอนฅน มโขกทร':ยหลายแห่ง ผคน 

มากอยช่วยเข็นเรอ แฅเ^กงเกินไดสะกว กไม' กิก เวลา๙.๔๖น. 

พนร่องกกเกยว เห็นยำนวำห็ยอย่ทำสองผง ทางผงซำยมกนนำ 

ขนนและของสกยางอย่างมาทลเกลำ ๆ ถวาย โย่รกเกลำ ๆ ย่ระทาน 

เสมาพระรูย่ให้ ทางผงขวามพวกรนมาคำทำย่น ใช่ห่นทเขาวำห็ย 

ซ้งอย'หลำยำแนเขำไย่ ซิงเยึนทวเกิยวกำเข'•เยานถำนำแอง เวลา 

๙.๕๗น.ถงคำยลวำลำแพนธย่ทางผงขวา ทางผ่งซำยมหากทรายย่น 

กรวกใหฌ เรยกว่าหาดยำนทอง เวลา®0.๑0 น. ถ'งวำท่าลำ ชิย่ 

ส 
# 



\ 

ทางผงชำย มพร2สงฆ่สวกซยโเโฅถวาย ใฅ้ว'คลงมาผยทนกน 

'ฐย่ทํงสองฟากแม่นำ เวลา ข้)0.๒๖ น. ถงเรยวย'านถํ้า นำไผ่สแรง 

ริคอย่างเร้ยวในลำน^แควฺน'อย เวลา ๑0.๓0 น. ถงว่คอินทราราม 

กหา {วคย่านถำ) อย่ทางผงขว์า หล'งว'Vแข'ใไ!]มถ^อย่ยนเขา 

ซิงเมอขาขนไคโ.เวะแล'ไ’ มทร2ส*งฆ่สวํคชย'นโฅถวาย ย่านถำ 

เวลา 00.๓๘ น. ถงย'านคอกขเหล็ก มย'านปิย'ท^สองฟ'!ก ทางผง 

ขวาหล่ง้ย่านเข'าไย่แลเห็นเขา เรยกว่า- เขาแรก แฅ่เย่นเขาเทอก 

เคยวกย์เขาย'านถำนนเอง ถ่ดริากย'านคอนขเหลกลงผาในร2ย2 

ใก'ชํๆเรยกว่า'ท่าศาลเริ'า '■พ'นํริากน'นผาในร2ย2ฅิคๆก'น เรยกว่า 

ยทนคอนกา เวลา ๑0.๕0 น. ถิงเรย■วหำ,กรวด เย่นเรยวนำไม่ส- 

เชยวริ'คนำเ แฅ่ร2ย2ยาวทางผ่งชำยมหากทราย!]นกรวกใหญ' 

หล่งหากไย่แลเห็นเขาฅชง มยำนกนอย่ทงสองฟากแผ่นชํ ใต้ 

ลงมาหน่อยทางผง''ป๋วามหากกรวก'ใหญ่ อกหากหนิงเย่นหากใหญ่ 

หล’งืหากนไย่แลเห็นเขาช'องกาน .ร่องทางืเรอเกินแคย มกนมา 

กอยช่วยเข็นเร่อ แต่เร่อเกินไค'ส2ควก เวลา ๑๑.๑๔. น. พ'นต่ายส 

หำกรวดถงท่าม่วงชม มยำนกนอย่ท'งัสองฟากแผ่นำ แต่ทางผง 

ขวามยทนกนมากกว่าทางผงชำย - มวกๆ๑ ผ่โรงเกยหญำชอง 

กองผสมส'ฅวมาต^อย่โรง ® มหากกรวกอย่เยองก'นทงสองฟาก 

แผ่นา ทำ.ให้ช่องทางเร่อเกินแกย มกนผาคอยช่วยเข็นเร่อ แต่ 

เร่ธเกินไค'ส2กวก เวลา ๑๑.เออ น. ถงยานริกถ2พ มยำนฺกนอย่ท่ง์ 

4 
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๘๗ 

สธงฟากแม่นำ ทาง^งชวามคนนำรวงผงและ:ไข่ไก่ผาถวาย ไฟรถ 

เกล"าๆใหใอาเรอเล็กไง]ร่ย และ:ง]ระทานเสผาพระ;รฝไห้ท'วกน . 

ต่อลงมาถิงว'ก1กกะพ ม่พระ:สงฆ'สวกซย่นไคถวาย และ;ผนกเรยน 

มาต่งแถวรไแสล็ริ ถ'ครากว'กลง?เาผหากทรายกลางนำ เรอคำง 

เกินเล็ยยทาง’ผ*งซำย* เวลา®®.?เา๐น.ถงท่าม่วง ทางผงซำขมงำน 

คนผากกว่าทางผงขวา เมิอขาฃนไกำอกเร้ยิทฅำยลนใหก็นรย- 

ง]ระ;หานอาหารและ:ง]ระพาสฅลาก เวลา®®.๓๘น.ถงทว่าการ 

อำเภอว'งขนาย ฅงอย่ทต่ายลท่าม่วงทางผงซำย ม่กรมการอำเภอ 

เม่ธงและต่ารวรภธรมาตงแถวร่ยเสกร เวลา ®®.๘;๓ น. ถงว'ก 

อินทาราม(ว'กสโหละ)มพระสงฆ'สวกซยนโฅถวาย ถำ:กงมา^ 

ผยำนกนอย'ท'งสองฟากแม่นำ เรยกว่า ยำนสโหละ ใฅลงผาหน่อย 

ทางผงซำย เรยกว่า ฅำยลวำขนาย ส่วนยำนทางผงขวา เริยกว่า 

ยำนต่นมะม่วง เวลา®๒.®๐น. ย่รอท๘๘;พ!* เวลา®๒.®ะะ)น. 

ถงทย'ระท'ยแรมตำยลวำ*ขนาย เง็เนหากกรวกใหญ่อย่ทางผ่งฃวา 

เม่ปิขาขนง]ระต'ไ)แรมทตำยลน ระยะทางรากวำขนายไย่รำหว'ไ! , 

กาญรนยริโดยเรปิยนตํ'รง กินเวลา ๘; ขวนาฟักา ๓๓ นาท ขาล่อง 

โกยแรวและถ่อกินเวลา ๓ ชำนาพักา ®๓ นาท ทางผงซำขม่งำน 

คนผาก เวลา®๒.®๕น.ถงยำนใหม่มยานคใ;อย่ทำสองฟาก เวลา 

®เอ.๔.๐ น. ถงก่คิฅนลำใยอย่ทางผงชวา มพระสงฆ'สวกชย่นโค 

ถวาย ผยำนคนอย่ทงสองฟาก เรยกว่ายำนฅนลำใย ถ'กลงมาเรยก 
•4 

4 

# 



๔๔ 

ว่า10นคชิกล2ชิอผ แลเห็นเขาขคราด!)ย่กรงห'วัเรธ ร'!]งทางเรธเดิน 

คดเคยว กลางนำฅน เร!)ฅ่องเสยเวลาฅด!]ย่คร่หนิง เวลา 

■3๓.0๒ น. ถงฅำยลสำร!)ง ทาง^งมยำนคน!เย่มาก มคลองอย'คลยิง 

หนิง เยนเขฅค'นฅิดฅ'อรว่างอำเภอว่งขนาย!ำหว'กกาฌรนยร และ: 
๘1 

อำเภอท่าผ2กา!'งัหว'ดราชยร ทางผงซำยมหากทรายเยืนกรวด 

หล'ำหากเขำไ!]ผยำนกนอย่ เวลา ๑๓.พิ๖ น. ถงยำนชุกผะตม 

เ'’ลา®๓.๓๓น.ถงยำนสมเซ้ยว ทางผงขวาผยำนคนอยู' และม 

ศาลเ!ำหล่งั ๑ ใฅ้ยำนสมเซ้ยวลงมาผเวิงใหญ่ทาง^งซำย เรยกว่า 

วำศาลา มวำ)ทว'งน เรยกว่า ว่ดว'งศาลา มยำนคนธย่ท^สอง^ง 

เวลา ๑๓.๕๓ น. ถงท่าแค มยำนคนอย'ท'งัสองฟาก เวลา 

6')๓.๕๘ น. ถงหาดท่ากระทุ่มใหญ่อย่ทางผงชวา ใฅหากลงมา 

เริยกว่ายำนท่ากระทุ่มใหญ่ เวลา ๑๔..๐๕ น. กงยำนท่าดะกรำ 

เห็นยำนคนอยู่สองฟาก เวลา®๔.121®น.กงยำนหำพง มยำนกนอยู่ 

ท^สองฟาก ทางผงซำยมหาดใหญ่ หลำหากเขำไ!]มยำนกนผาก 

สง"'ภสวกชย่นโตกวาย มหาดกรวดทำสองฟาก ทำให็ช'องทาง 

แกย มคนคอยช่วยเข็นเรอ แต่เริอเดินไคสะกวก ไม'ดิกเหมอน 

ชาข็น เวลา๑๔.๔เญ น.กงยำนท่าศาล มยำนคนอยู่ผาก แต่ม 

โขดเยืนเ!ทะหลายแห่ง เวลา®๔.๘๔น.พนตำยลท่าศาล เขำเขต 

ตำยลท่าเรอ เวลา ®๕.0๖ น. เรอพระทนำเทยยท่าทผชวาตำยล 

ทำเรอตรงหาดพรายใหญ่ ฅรงขำผทางผงซำยเยนท่าเรอพระแท่น 



๘ 

มย่^นคนนาก ประนาณ ๓00 - ๔๐0 ฅล่^’ น นระคร่พลร”ตืน์ 

นายอำเภอ 

/ 

และพากกรมการและฅำรว ใภธรส่ยนกเรยนนาฅ่รั 

แกวรไแสก็^ เนอเรธพระทน^ผ่าน นพิณพาพยพำเพลงมหากกย 

ะยะทางฑกรงหวค ทพำประทโ,!แรมกและประกโ)พํวยโกํมฌ ปน 

กาฌูรนยรถงทนกินเว*ลา ๖ ขง่นา}จ้กา ๐๓ นาท เวลาเย็นเสก็รขิน 

ให้ผูทนำซองํทฺลเกลโ ๆ ถวายเผา นของถวาย กอ ไข่ไก', รวโผง, 
ข่^. โ^ โ, โ; 
นาผง’ ยาสูย, ลกเสอฅโ๐ กโผ่กและชองชน-'” เวลาคำคณะ 

กรนการอำเภอมละครและเพลงสลโฉากเล่นถว'!ย และผการ 

ออกรโนของรโประทาน และโปรกเกลโ ๆ ประทานของแรกให้ 

เวลา ๐๒.๒๐ น. ละครเลิก ปรํอทรโนทสควโน ๙๒ ฟ. หนาวท'สก 

ฟ. 

จากท่าเรอมาเบิกไพร 

วนอาทกย็ท ๕ กุมภาร'โอ พ.ศ. ๒๔๖๔ เวลาเชโปลกคนแลโ 

ให้ร'ดการรโประทานอาหาร เวลา0ง.๒๔ น.พระยาสรนทรฦาไซน 

และ ขโราชการ รโหวดกาฌรนยุร ทฅานมาส่งเสก็รไดโาราย?าลลา 

กลโ เวลา 0ง.๓0 น. ปรอท ๗๖ ฟ. วโนอากาศคร’ม นายอำเภอ 

ท่ามะการโกนนำทางนาแทนคนทนารากรโหวโกาฌรนยร วโน 

ทรงประชวรเยึนไข้อก แฅ่พระอาการไม่ผากนโ] ฝรอ!&รโนเพยง 

ด *ย้: 

* 

* 
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^^/00 ฟ. เ^า?^'^ 

วลา ๗.๕๐ น. ถงยาน 

สา ๗.๓๒ น. ธอก^ากหากท!]ร:;1าาแรนเฅำยสท่าเรอ 

พรรแท่น เวสา ๗.๔.๒ น. ถงยานเกา?ทา เา? 

ครก ทางผงซายมว่คชอากยานครก เริป็พร?ท่น^ผ่าน มพร?สงรํ^ 

สวกชย่นโก เวลา ๗.๕๖ น. ถงยานท่ากร?ทุ่มนาย ทางผงขวาผ่วา! 

ชธวา!กร?ทุ่มนาย เวลา๘.0๖น.กงยานท่า•ม?กา'' มโชคทราย 
อย่ทาสองฟาก เวลา ๘.๒๕ น. กงยานศวายเหน!!ว ' ทางผงซาย 

เยึนหาดท่ม่ร?ทา]แรมเมอชาขน หลาหากเขาโย่เยึนท่ว่าการอำเภอ 
ท่าม?กา เวลา ๘.๓๖ น. กงเกา?นำเชยว อย่ชกทางผงซาย เยึน 

เกา?ทราย แล?มหากยนออกมาไกล เวลา ๘.๔0 น. กงยานวาทอง 
เวลา ๘.๕๘น. กงยานท่าหวา มฝนฅกย่รอยๆ เวลา .ซ.0๗ น. กง 

ยานพงกก เร้อท่องเกนชดทางผงชวามาก แล?กาเลิยวไม่กรง 
ฅามร่อง1?เสยเวลาฅิก เวลา ซ.๓๑ น. กงยานย่ากยาง ทางผงขวา 

ม่หากทรายใหญ่ ใฅหากลงไย่ฟฑลเงาเยนฅกหลา 0 กา'เสาล 
เ’?าลงไย่กงวาาย่ากยาง เวลา ซ.๔0 น. กงยานลูกแก ทางผงซาข 

ม่ฅลากใหญ่เท่าทฅำยลท่าเรอพร?แท่น เวลา ซ.๕๔. น. ?างฺยาน 
ยางวาน เวลา 0๐.๒๐ น.กงยานลาดยา ทางผ่งซายม่วา)ซอวา! 

โกสินราย ทางผงกวาม่วา!ซอวา!ลาดย่า เวลา ©๐.๒๘น.ม่ฝนกก 
อย่พ่กหนงกหาย เวลา 0๐.๓๖ น. กงคำยลยางพา พอพนกำยล 

ขางพาเยึนเขกอำเภ'ย้ท่าม?กากยอำเภอยานโยง เวลา 0๐.๔๒ น. 

กงกำยลคุ่าผา เยนเขกอำเภอยานโยง เวลา ©©.๐๓ น. ถิง 

กำยลย่ากแรกทางผงซายเยืนตากกรายใมญ่ ใกำใดลงไย่เยืน 



ค่ายทลวงย'านโยง เวลา น. ถงค่านภาษใม้ยค่นโยง ทาง 

ผงซายมหาคทรายใหญ่ เยึนท ๆ เสก็รลงป่ร^ท'ยเรชพระทนํง์ 

เมธขาชน1ากฅำยลย็านโยงไย่ถงทย่ระท'ยแรมหวายเหนยว โกย 

เรธขนฅญ่ง ชิ: ชวนาฬิกา ๕; นาท * ขาล'ธงโดยแฑและถ'ธกนเวลา 

^,ขวนาฬิกาฬิ0;!)นาท * เวลา ๑0.๕๕ น. เรธพระทน^แทยยท่าทย่ระท่ย 

แรมทหาดทรายผงซ'ายฅำยลเยกไพร ทางผงดรงข'ามมศาลเ’?'า 

เยิกไ^ศร ม พระยำรงยรราช นายธำเภธกยพวกกรมการ และม 

น'กเรยนทงั้หฌงชายมาตงแถวร'ยเสด็1 เวลา®๖.๔.๘น.เสก็รขน 

ใหันโาเรยนท^ชายหญ่งและผัถวายข'ธงเผา ข'ธงถวายผไข'และข'ธง 

ธนๆ แล'วเสด’?ช'ามฟากไข่ศาลเฬินยิกไพร เวลา®๗.๔๕น. 

เสด็รกลโ!เรธพระทนงี เวลากํ่าย่ระทานของแก'นายธำเภธและ 

กรมการ และมการเล่นทะแยมอฌ แธ่วลาว และฉ'นท่ คอนเสิด 

ถวาย และ3งการออกร'านขธงรโย่ระทาน โโ!ทางคณะกรมการ 

ยโไดร'ดการใหัมผ'ายิา เมธภายหล'งั1คดธกไมโพลงแล'ว โย่รด 

เกล'า 1 ใหโริโนายเสก็รไย่ทรงทอกผ'ายิา เวลา ๒๒.0๐ น. เศย 

เลิกการเล่น ว'นนย่รธทร'อนทสุด๘๕ฟ. หนาวทสุค ๗0ว ฟ. 

จากเบิกไพรมาจ*ง์หวดราช:)^ร 

ว'นรนทรท ๖กุมภาพ'นชิ พ.ศ. ๒๔๖๔ เวลา ๖.0๐,น. ย่ลกคน 

ย่ระฑํเรอ*แล'วโหัรโการร่ยย่ระทานป็าหาร เวลร๙.๓๔ น. ย่รธท 



^๒ 

012/02) ใ''^. นายธำเภ!]ข'านโยงไค้ร'คคนนาทาง3^าแ:านกนตผา*/าก 

!ง่าเรอ แลค้เกรยผการออกเริอ เวลา 02).(3:๐ น. ออกรากทฝระทโ) 

แรมฅำยลเยิกใฟิร ผิกรผการอำเภอผาส่งเสด 
ถงย่ากสดกงทยอมฅอนขน อำก์กฺงอย'ท^'"''"' 

ฯ 

เงผงขวา 

เวสา 0}).๕๒ น. 

นฅ่ข'กน่^นเยิน 
I 0 ' ม 0 

!าราย เวลา๘.0๐น. กงอำ!เลโเคุ้งทยอผฅอนส่าง เวลา๘.00)น.กง 
ขานท่ายิ^ เวลา๘.๑๔น. กงยานเครชผ อย่ทางผงซาย ทางผงซวา 

ตรงกนชาผเรยกว่ายานม่วง เวลา ๘.๓๓ น. กงยานหาผิน -เวดา' 

๘.๔๖น. กงยานวามะนาว เยินเขตระหว่างอำเภอยาน!ยิงกา)อำเภอ 

โพชิาราม เวลา๔.๕๖น. กงยานหมา เวลา๔.๑๗น. ถิงยานยางลาว 
ทางผงซายเยินคลองเรยกว่ากลองตากด เวลา๔.๑0■วน.กงยานคงกา 

เวลา ๔.๓๘ น. กงยานโพธาราม , เวลา ๔.๔๖ น. กงทว่าการอำเภอ 
โพธาราม อย่ทางผงซาย ใฅ้ททำก^รอำเภอลงไอํเยินค่ายหลวง 

อำเภอโพธาราม เวลา ๔.๕๔ น. ■กงย'^:นโหม' ทางผิงซายใฅวาเลงไอํ 

ผิคลองเรยกว่ากลองยานใหม่ เวลา ๑0 90วน•กงว่ตอํราฟิาท อย่ 

ทางผิงซาย เวลา ๑๐.1ต1อ น. กงยานยางแขยง เวลา ■๑๐๔๕ น. 
กงยานยางตะโหนด เวลา ๑๐.๕!ฟิ น. กงยานสำมถะ ทางผงซาย 

ผิกลองชอกลองมะขาม เวลา ๑๑.๐๗ น.กงยานเร็คเสผิยน แลเห็น 
สกานรกไฟอย่ทางผงซาย เวลา ๑๑.๑๕ น. กงยานซ่องนอย เวลา 

๑๑.[อ!!อ น. กงยานซ'!องใหญ่ เยินเขตอำเภอโพธารา/หฺกก■ต่อก'ยเขต 

อำเภอเมอง รํงหว'โ!ราชยุร เวลา ๑๑.'อ๖ น. รอดเริ!ทตำยลวาเยาน 

ซ่องใหญ่ทางผิ^!ซาข เราอาวาสทว'กน ซ็ข หงวน สงมา[ผา และ 



๙๓ 
4^ ไ 

ย'^นซ่องเ^นทางฅ่ 

สังท้ ข เวลา (®๒.1ต๓ น. ถงย๎านกลองโพ 

พรงถวายวฅถยำริยแกวก เพรา2เยึนว'กซงแต่ก่อน ๆ เคยเสต่^3งา 

แวะป่ร::ทโ)พ็ก และทรงกุ้นเคยก่ยพระอธิการหนวกนโผาแต่เ^^ 

แต่ย่โไนถงมรณภาพเสยแล'ว และพระหงวนยกนกเขนหลาน 

ท่านอธิการหนน^กโข โอเรดเก?!า ๆ ใหัฅคไผ้ไผ'ยงรากพวกน เต สา 

เวลา®๒.00*น.ยเร.'ยึท๘๔.ฟ. * เวลา®๒.๐๔น.ออกรากกำยลาก 

เวลา ®๒.®๘ น. ถงคลองยโนซ่อง .อยู่ทาง 

อยู่ทางผงซโย 

ส่วนทางผงขวา เรยกว่า ยโนท่าเสา เวลา ®๒.๔๐ น. ถง 

ยางกระ เวลา®๒.๔๘น.ถงยโนกลโยอย่ทางผิงซโย เาลา 

®๓.๐๖น.ถงยางสองรอย. เวลา®๓.๒๐น.ถงยโนโคกหมโ อยฺ, 

ทางผิงซโย ทางผิงขวาเรยกว่ายานหลผดน เวลา®๓.๓๖น.ถง 

กำยลเฅาฝน มผู้)?')งเดาเผาย่นมากทกำยลน เวลา®๓.๔๖น. 

ถงว'ดอมรินทราราม อย่ทางผ'งซาย ใต้วกลง^าเยึนเขคของกองพล 

ทหารยกฑ ๔ราชยริ *เวลา ®๔.๐๐น. ผ่านหนโกองพลทหารยกท ๔ 

ราชยริ มกองทหารฅํงแถวรยเสกร เวลา®๔.๐๙น.เรชพระทนง 

เท่ยยแพทพโหนโกำหน่กผู้ยโบูชากางกองพลทหา-ยกท เาลา 

๖.๔๘น.เสก็รลงเริอคอนโกเล่อใย่ท่กำหนโภาณุราช โย่รกเกลโ า 

ไหหลวงย่ระกิย'/1ฉายรย่ เวลา®®ร.๔๙น.เสกรกลย ระยะทาง 

ว่นน 

®๖.๔๘น. เสก็รลงเริอคอนโกเล่อใย่ฑกำหนกภาณุราช โกํเ 

ไหหลวงย่ระกิย/1 ฉายรูย่ เวลา ®0ร.๔๙ น. เสกรกลย 

เวลาขาล'ธงรากเยกไพรมาราซยร ช^นาด้กา ๙0-^ นาท 

ปรอทรโนท่สก ซี’๐ ฟ. หนาวทสุด 0ร๘ ฟ. 



จากจังหว่ดทชบุรมาจํง์หวดสมุทรสงคราม 

ว'นช่งคารท 0^;กุมภาพ่น/พ.ก็. เอ๔-๖๙ เวลา ๖.00น. ย่ลกก็น 

กรรรำเรอแล""^เฅรยมการอ'ยึกเรอ ว'นนเรอกลไฟมารากกรงเทพ ๆ 

มาคอยรอรงเรอฅ่อไฝ แล'วไก้ร'กก็ารเอาเร้อท'กองพลทหารยกท ๙ 

เอาไฝใฃ"ราชการในการเสค็รไทรโยค พวกเร้อกลไ'ฟ์ล่วงหนามา 

ก'รุงเทพๆก่อน คงเหลอแต่กรรยวนเรอในพระองค แล^เร้ยิกลไฟ 

รง๓ลำ เรอยน/เอลำ ก'ยเริอเล็กสำหร'ยย่ระรำเท่าน/เ เว'ลา 

น. ย่รอท ๘©ฟ. ออกเริอรากหนำกองพลทหารยกท ๔ มกอง 

ทหารมำต่งแถวลํงเสค็ร เวลา๗.๓เอน. รอดเริอ ฉ! สถานทของ 

พระองกท ฅำยลยำนไร่ เพอใหกนร'ยฝระทานอาหาร เวลา๘.©๐น. 

ออกรากทน*นเยืนกระยวนเริอรูงไย่โดยเริอกลไฟล่องลงผาฅามแม่น^ 

เวลา ๘.๓๒ น. ถงฅำยลยางนกแขวก ซิงเยืนเฃฅแคนร'งัหว'กราชยร 

กำรำหว'ดเสมทรสงคราม เวลา ๘.๓๖ น. ถงฝากกลองยางนกแขวก 

อย'ทางผงซำย เวลา ๘.๕๔ น. ถงทว่าการอำเภอยางคณฑ อย'ทาง 

ผงฃำย เวลา ©๐.๓0 น. ถงทว่าการอำเภอ■ฒัพวา อย่ทางผงซำย 

5.0๘ น. ถงว่ดช'องลม /รอกลไฟของผว่าราชการรำหว'ด 

สมทรสงกรามมากอยนำเสด็ร เวลา ©©.©๕ น. รอกเรอพระทินง 

ทหนำฅำหนกภาโณทยา,นทาง/รขวาเทนอวำพวงมาลำ ทางผงซำย 

ครงขำผเยืนทิว่าการรำหวำสมทรสรก็วาท ระยะเวลารากดำยล 

ย^นไร' รำหว'คราชยร ถงดำหนำภาโกเทยาน รำหว่กสมุทรส'ง่คราม 

I' 

0 



๙๕ 
โ ดยเรอกลใฬ่รง๓ช๙นาฟัๆา ^นาท เมธเรอพร2ทน*งเทยยต"ท 

ย่ร?ท่ยแล๎วเสก์ำขินใทกรมการชุ!ทากเผา แ.ก2ใทนายนาวาเอ 

พร2นเรนทรยกินทร (ท'น สิทธิสาริยฅร) ร^ผย'ฌชาการกรม 

ทมารเรอชายท2เล กโ) นายนา!เาฅร หลางมหาย่ราข ผ้ยํงกโ)การ 
กองโรงเรย'นพลทหารเรธท พิ)ซึ่งาเ^ากโข เวลาเทยงผู้ว่าราซก 

ว่งหวกไกิ4ทยยเกร้องเสวยมาถวาย เวลาย่ายเสค็ชุขชุ? 

นำ.ของมาถวาย ผม2พรโว, ผ่ก, ไข่, แล2ของสดฅ่างๆ แล2 

ย่ร2ทานของแชุกแก'ขโราชการแล2ผู้ถวายของ เวลา ๑๗.๐๐ น. 

เสก็รฃนใหโ!รรยาขโราชการชุโหว่กเผ"า แล2ฑสเกลโ ๆ ถวาย 

ของ โม่รฅเกลโ ๆ ย่ร2ทฺานของแชุกไหทโก่น เวลา ๑๗.๒๕ น. 

เสค็ชุลงม่ร2ทโแร้อยนฅไฝม่ร2พาสย่ากอ่าว เวลา ๑๘.๒๕ น. เสคอ 

กล่ย แลโเสก็ชุไม่ทว่กพวงมาล่ย มพร2สวกผงกลสฅรถวาย ท 
ถวายว'ฅถย่^อร'ยเพธย่ฏิสโขรณ์ว่ก แล2ถวายเสมาพร2รม่แก'พ 

สงวิ.^ทุกองกกิ แลโนำเสด็รไม่ทอกพร2เนฅรโยํสถ เวลากํ่า พร2 

สินธชลสงกรามนำโขนมาเล่นถวาย โรงม่ลูกในเร้อใหญ่ทอคสมอ 

กลางน^ แล2ทวโพวงมาล'ยมการรุกกอกไมโพลิงถวาย ชุนเวลา 
๒๒.๐0น.เศษ โขนเลิก วโเน ม่รอทรโ)นทสุค๙๐ฟ. หนาวท'สก 

๗๖ฟ. 

คงแรมจโหวคสมุทรสงดราม 

วนพุธท ๘กมภาพ่นธ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๗.๒๕ น. เต็ก็ชุลงฺ 

ม่ร2ทโ!!ร้อยนฅไม่กองโรงเร้ยนพลทหารเร้อท ๑. เสร้1แลโเสกิชุ 

ก ^ 

รง 
^ ๙ 

9 



๔๖ 

ฅรวใการผิ^กท”^- และสถานทกชิงโรงเรยน มนายนาวาเชิก พระ 

นเรนฑรยกนทรร่งเข่ฌชาการกรมทหารเร้ชิชายถะเส ผาคอยรย 

เสก็รค๎วย เมอทรงฅรว1การเสร็รแล'ว โม่รกเกส'า ๆ โหหลวง 

ฟิวาโกยทางกลองผหลอก แล'วเสก็1ขนไม่ม่ระทโเทฅำหินกสผเก์ำ 

พระเร''าน'องยาเฃึอ เ1'าพากรมหลวงนกรสวรรควรพินิฅคร่หนิง ฝระ¬ 

ทานของแ!กแก'ผททรงคันเคย เวลา©0.๔:๐น. เสก็รถงม่ระท'ย 
1^' 0 ก็, ^ 

มผัใหคัย'^เนนำผะพร'าวอ่อนและยาริกมาทสเกลา ๆ 
'ก็ " โ คุก็ ก็ โ 1ก็ ^ 

โม่รกเกส'ริ า ม่ระทานเหรยฌให้ แล'วเสดรกลำโกยเรธ 

ยนต์ ออกม่ากคลองอ'ผพวาทางแม่นก็มากำหนำภาโญทยาน เวลา 

เสก็รรากเร้อพระทนก็ขนม่ระทำม่กำหนำภาโณทยาน 

มผ้นำชองมาถวาย ำม่รกเกล'ริ1 ม่ระทานของแรกใหำก'ข'ริราชการ 

เริอยนต์ 
หิ'!ๆๆ?! เ) ) ๘ 1 น 

^?:''นํๆ.๓0 น. 
^ 2. 

และผู้ถวายชอง เวลา ©๗.0๕ น. เสก็รลงม่ระทำเริอยนต์ลงไม่ตาม 

แม่นำ เสก็รขนทวำยำนแหลม ทรงนมำการม่ระพุทชิรม่อำเยืน 

สำก'ฌในโยสถ์นำ เวลา©๔.๓๐ น. เสครกลำเรอพระทนำ เวลา 

คํ่าพระสินชิซลสงคราม นำโขนผาเล่นถวายอก เวลา'ย้๓.00 น. 

เลก ม่รธ่ทวำนรชินทสฺ■ก ๘๙ ฟ. หนาวทสุค ๗'๐ ฟ. 



(5^๗ 

จากจ้ง์หวํดสมุทรสงครามมาบางยาง 

ร่น'พมุห”สยดท ๙ กผภาพนชิ พ.ก็. ๒(^'0๕. เวลา 'ะ'.■สเฐ่; น. 

ย่ลุกคนI'รรร่าเรธ แล'วโห้1'ดการร่ยประทานธาหาร เวลาส).๙:๗น. 

ปรอท๗๔พ่. เฅรยมการ■ธอกเริธ* เวลา๗.ส0น. ออกเรธริากท 

ประท'ยแรมห*นก้ฅำหนโ!ภาโณท!;าน โดยการพ่วงเริอกลไฟขนผา 

คามลำแม่ษํ้า และพระสงฆทวโ'เพวงมาลโ)สวดซย'นโฅถวาย-เวลา 

๘.๙.๙น..- ทอดทตำยลสวนหลวงทางผงขวา แลโเสด^ขนทอด 

พระเนฅรการทำหผำฅาลทโรงทำหมอหลวง เผิอเสร็ใการทธด 

พระเนฅรแลวเสด็ใลงประท'ยเร้ธพระทนง พระสินธซลสงครามไค้ 
โ , ’โ โค้ 

ทลเชฌเสด^ไย่ประพาสสวน. เวลา๔.®0น. ออกเรอพระท้นโไป 
ำ ■จ ^ พ่ 
ยำนพระสินธซลสงคราม เวลา ๔.๒๕ น. รอคเรอท้หนำยำน 

พระสินอชลสงคราม แลำเสค้รขนประพาสสวน ' เวลา ๔.๕๕ น. 

เสก’?ลงประท'ยเรอพระทนำ. แลำออกเรอเดนชางขนมาคามลำนํ้า 

ในระหว่างทเสดึรน ฅ'ใผยำนคนมฅำทยชาถวาย และยางว'ดมพระ' 

สวดซย่นโฅถวายดำ.ย ■เวลา®®.®๕น. ถงปากกลองยางนกแขวก 

เร้อเดินไนคลองยางนกแขว'ก เวลา®®.๒๘น. ถงย่ระ.ฅนำยางนก 

แขวก 'พระยาสมุทรก็กดา'รกย์' ผูว่าราชการรำหวโ).และขำราชการ 

ยางคนคามเสดรมาส'งถงทน มผ้ใหญ่ยำนในฅุำยลนนำมะพรำว.อ''ธน 

และของอิน ๆ มาถวาย โปรดเกลำ ๆ. ประทานของให้ และพระยา 



สากรคณาภิรก์ฐ์- ผว่าราซการร''งหว่คสมทรสาครมาร'ยัเสค็่'? 

และนำสมโชแล;{]ลาขชงพร;ยามหิน(ๅรเกชาน-3คีรกาก^าย เาลา 

พิ®.๕®น. ถง'ศล่กั ๘ เาลา®'ย้.0๙น. ถงทร่าการธำเภ!)กำเนิน 

^สะกวกชิงเยนแขรงรํงีหร่คราซ!]ร เวลา®!อ.เอ๕น. ถงหลก ๗ 

เวลา®'ย้.๕๗น. ถงหล่ก ๖ เวลา®๓.๓๕.น. ถงหลโา ๕ เยน 

เขฅแคนฅ่ชิแกน{งหว”ดัราซยรและร”ง์หว่คสมทรสงกราม เวลา 

®๕.๐๕น. ถงหล”ก์ ๕ เวลา®๕.เอ๓น. ถงหล*ก์ ® เวลา®๕.๓๘น. 

ถง!]ระฅนำยางยาง เวลา®๖.®๕น. ร!เกเร!)พระทนงทหน'าว่ก 

ยางยาง ชิงทางร”งหว่คสมตรสาครทำไวร่ยเสก็รทางผงซายข!ง 

คลอง เยึนเขฅของอำเภอสามพรานร"ง์หว'กนครไซยก็ร ทาง^งขวา 

เยึนเขฅของอำเภอกระทุ่มแยน ร”งหว่กสมทรสาคร มกรมการอำเภอ 

มาร”!แสด็ร และพระสงฆทว'กยางยางสวกชย'นโฅถวาย และมผั 

ใหฌ'ย'านและนายอำเภอนำของสกมาถวาย แล'วโย่รกเกล'า ๆ 
ถ!!!I 1 '...!!... . าถ!. ยระธานของแกขาราชการและผูถวายชอง เวลา®๓.๓๐น. เยรก 

เกลาๆ นิมนฅพระสงฆในว'คน”นมาเรริฌพระพทขมนก แล'วทรง 

ถวายว่ฅถย^รร”ย์ทเวึก'น ว'นนเกินทางก'วยเ'รอกลไฟรง®)ซ'วนาฟักา 

เศษ เกินโน!]ระกน^) ๓ ช^นาฟักา ®๐ นาท ว'นน!]รอทร'ย้นทสก ะย่ ; 
.๙0ฟ. หนาวทสุค๗๖ ฟ. 

จใกบางยางมากรุงเทพ ฯ 

ว'นศกรท ®๐ กผภาพ'นชิ พ.ศ.'ย้๔๖๙. เวลาเซ'^.!]ลุกคนฅน 



๙^^ 

แล'วใหั โ'*คีการรโ]ฝร;ทานอาหารเซ'า เาลา0^.(|:0 น. นายอำเภอ 

กร;ทุ่มแยน นัหว่กสมทรสากรนำของสคมาถวาข เวลา๘.00น. 

ม่รธท ๘เอ ม่. เวลา๘.0๘น. ออกเรอโากว'กยางยางเกินกร;ยวน 

โกยเรอเ^ง ออก!ากย่ากกลองยางยางเขๆแม่นำท่ารน เวลา* 

๘.®๕น. เขำกลอง’ภาษเ!ริฌูนอก ผผ้นำของสกแล;ม;พรำวมา 

ถวาย โยร*กเกลำๆ ย่ร;ทานของแ!ก เวลา๘.๘๘น. ออก!าก 

ย่ร;ฅนำภายเ!ริฌูนอก เวลา๘.0๓น. ถงหลถ & เวลา๘.®® น. 

ถงคลองกร;ทุ่มแยน เวลา๘.๒๖ น. กงทว่าการอำเภอกร;ทุ่มแยน 

ออํทางขวาผอเมอมาน เวลา,๘.๘.๖ น.,ถงหลก ๕ เวลา 00.๒0น. 

ถงหล่ก ๘ เวลา00.๒๘น. ’ถงยำนหนองแฃมท่เยึนเขฅแกนอำเภอ 

กร;ทุ่มแยน อํงหว'คสมทรสาครกโอำเภอหนองแขม !'งัหวกธนยร 

เวลา 00.๓0 น. !อกเร้อท่หนองแขมทางขวามอ เพอใหกนโน 

กร,;ยวนเสก็!ไย่กงานพร;พทธยาทท่ว'กหนองแข้ม เวล า 6X2).๒6^ น. 

ออกเริอเกินทางท่อไย่ เวลา00.๓๒ น. ถงทว่าการอำเภอหนองแขม 
0 

เวลา 0๒.00 น. ฝรอท ๘0 ฟ. เวลา 0๒.๘0 น. ถงเขฅแกนท่อ 

ร;หว่างอำเภอหนองแชมกยอำเภอภาย'เ!ริฌ เวลา0๒.๘๕ น. ถง 

หสโ 0 เว.ลา 0๒.๘๘ น. ถิงทว่าการอำเภอภายเ!ริฌ เวลา 

0๓.0๓ น. ถ.งย่ร;ฅนำภายเ!รฌฅอนใน พ5;ยาสากรกณาภิร่กย 

ทุ่ว่าราซการ!โหว'ก!สมุทรสาครมาส'งถงทน แลำล#!เพกานเริธ . 

พร;ท่น"งท่โ ๒ ลำลง เพอลอดส;พานเ!ริญพาสน* เวลา0๓.๒๘น. 

* 
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ชิชิกฑกฝ่5ะฅนำ แล่นมาฅาผกลธงยางกอกใหญ่ เ;ลา®๓.๕๘น. 

ธอกใากกลธงยางกอกใหญ่แล่นขนไ!:]ฅาผล่าแม่นำ เวลา 

๑๕.0๕น. เทยยท่าราชวรกษ^ แล:ผขำราชการกระทรวงทหาร 

เริอมารยเสค็่ใ แลำเสก็ร!:]ร:ท่ยรถยนฅพร:ทนํงไป่ยำวงยรพา- 

ภรมย ร:ย:เวลาเกินทางในว่นนรากว่กยางยางถงท่าราชวรกิเ}^ 

๕ ชำนาพักา ๕ นาท เกินในปร:ฅนำ ๕ ช^นาฟักา .๕ นาท รวม 

การเสก็รในกราวนเยึนเวลา ๓๑ วน 

ในการเสก็รกราวน กร:ยวนเสก็รม่ ๑. พะ:เรำวรวงค'เชิอ 

พร:องก'เรำฅฌงเฉลิมเขฅรมงกล ๒. พร:เรำวรวงคเ■ธ่ธ พร:องก็ 

เรำเฉลิมพลทฆมพร ๓. พร:เรำว'รวงกเธอ พร:องค์เรำอนสร- 

มงกลการ ๕. หม่อมเรำฅญ่งรำไพย่ร:ภา ๕.หม่อมเรำอาภ่สสรวงก็ 

๖. หม่อมเรำพรพงก็'ภาณุเกซ ๑). หม่อมเรำหญ่งวล'ยก'ฌฌา แล: 

หม่อม ขำหลวง มห่ากเล็กฅามหนำท่ ส่วนนายทหารทกามเสก็ร 

ในกร:ยวน ๑. นายรำเยเอก หลวงพิทก์ย'ภเยนทร นายทหารกนสนิท 

รเรทหารท^ไย่ ๒. นายรอยเอก หลวงย่ร:กิยก็ภาพฉายาล่ำ)ยณ 

กรมแผนท่ทหารยก ๓. นายรอยโทแทำ ยำรงช้พ แพทย 

ย่ร:ำาพร:องก็ ๕. นายเรอไท เหลยง สุนาวิน นายชิงผ้ทำกเย 

ราชการทหารเริอ แล: ไกัโย่รกเกลำ ๆ ใหก ระทรวงทหารเรขอำ! 

เรอไย่กอยล่ยเสก็รทยำนโยงฅามกร:ยวนท่กล่าวแลำน นายนาวาโท 

พร:นวินทรรำสรรก็ เลขานุการรเรทหารทวไย่เยนผกำกญ่กร:ยวน 



^ 0 ^ 

นายนาวาฅริ หลวง!)รณพนาวาณ้ฅ เขนผ้ย่งัค'ยการเรธกลและ;!.รธ 

แฑพาย นายเริ!)ฅร กล๎าย เสฅะ1''นัทร ย่ระริ.าเริ'ธพระ;ทนงหยX’ . 

กยเรอ เนกระยวนทหารยกกธงพลท ซงมนายพลฅร หม!)มเ^า 

ทศก็ริวงก็ ‘เขนผย้ฌชๆการกระยวน ร"ย์เสก็^ท่ท่าเริ!)ตำยลข^นโขง 

เวลาเซ"าว'นท ©0 มกรากผ พ.ก็. .๒๔๖๘. 

* 
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